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 بعض طالب الجامعات السعودية من وجهة نظر  اناتاالستب نتائج تقويم

 ماجد عبد الفتاح محمد بخاري 

 إحصاء وبحوث –قسم علم النفس  –كلية التربية 
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  امللخص:
على الطالب والطالبات أثناء العملية التعليمية مثل استبيانات  وزعت التي االستبانةصدق وحقيقة نتائج  درجةهدفت الدراسة إلى التعرف على  

استبيانات أبحاث املاجستير والدكتوراه والدراسات املقرر وتقييم البرامج األكاديمية واألنشطة الطالبية وغيرها من  مدرستقييم املقرر وتقييم 

مختلفة طالب وطالبة من كليات ( 300من )مكونة الدراسة  عينة اختيرتقيق ذلك ولتح .على املجتمعات الطالبية الباحثون  التي يوزعهااإلحصائية 

لبعض  االستبانةمدى صدق نتائج ملعرفة  ةأسئلة الدراسة تم تصميم استبانعن جابة ، ومن أجل اإل مكة املكرمةجامعات مختلفة في منطقة تابعة ل

، وأسفرت نتائج التحليل SPSS اإلحصائيبعد تحليل االستمارات عبر البرنامج  اإلحصائيةاملعالجات  ثم استخدم الباحث طالب الجامعات السعودية

عدم  صدق نتائجه.درجة انخفاض و بالنسبة لهم ومدى مناسبته  االستبانةب االهتمامأهم أسباب عدم  اتفاق أفراد عينة الدراسة على :عن اإلحصائي

ا أيض   .لجنسمن حيث البعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةصدق نتائج في ( 0.05عند مستوى معنوية )ذات داللة إحصائية  وجود فروق

وجود عدم  .من حيث العمرلبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في صدق نتائج 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

عدم  من حيث القسم األكاديمي.لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في صدق نتائج 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 .من حيث املستوى الدراس يلبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في صدق نتائج 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

لبعض طالب الجامعات  االستبانةصيات منها: ضرورة اتخاذ الجامعات خطوات فعلية في رفع صدق نتائج بمجموعة من التو  وقد خرج الباحث 

عبر موقع الجامعة  لالستبانةتفعيل التعامل اإللكتروني و  في عملية الجودة والتطوير، اهميتهوأ االستبانةإلرشادية بدور عن طريق التوعية ا السعودية

 ومواعيد االختبارات وعدم اقتصاره على تقييم املحاضر بنهاية العام فقط.اول م حول القاعات والجدطوال العا

 املستوى الدراس ي. مجتمع الطالب، القسم األكاديمي، ،االستبانةنتائج  ،االستبانة :الكلمات املفتاحية

 :قدمةامل

  
 
 بشكل كبير في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية لجمع البيانات عن الظواهر التي ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر. و  االستبانةستخدم ت

 
 عدت

دعائم تطبيق الجودة الشاملة ، ولعل من أبرز االستبانةركيزة من ركائز البحث العلمي الحديث إذ ال يخلو تحليل إحصائي في غالب األبحاث من  االستبانة

في  االستبانة وتوزيع، فض ي إلى التوصياتبه من نتائج ومعلومات ت  استخالص ما وتحليله و  االستبانة استخدامي مجال تطور العملية التعليمية هو ف

 االستبانةفتقييم املقرر ال يكون إال من خالل تحليل  ،تعليمعد جزء ال يتجزأ من الجودة والتطوير في السيما التعليم العالي ي   الالتعليمية األوساط 

تحليل  –مدى مصداقية هذا األسلوب تجاهل لذا فإن ذلك، وكذلك تقييم أساتذة املقررات والبرامج األكاديمية والفعاليات واألنشطة والدورات وغير 

ا اتببين الطالب والطالبات  ةالتعليميواستخدامه الواسع في العملية  – االستبانة )أبو  .وذوي الخبراتأصحاب الوعي األكاديمي ستنكر منه ي أمر ا بعيد 

 (2007عالم، 

ا املستوى على بين املجتمعات الطالبية  االستبانةدراسة مدى مصداقية نتائج وهنا تكمن أهمية  ، األمر الذي يتطلب إعداد النظري والتطبيقي مع 

في تطوير  مية تحري صدق نتائجه من خالل استجابة املستجيبين له بعناية واهتمام وأثرهوأه االستبانةمفهوم في أذهان الطالب والطالبات لترسيخ جيد 

 .مية الحديثة التي تواكب التحدياتالعملية التعليمية واستحداث النظم واألنظمة التعلي

"أداة من أدوات جمع البيانات، وهي عبارة عن مجموعة من العبارات واألسئلة حول موضوع  ابأنه االستبانة( 36: 2015وعرف )القحطاني، 

 ألسئلة والعبارات".االدراسة البحثية التي تهدف إلى الحصول على بيانات معينة من املبحوثين )املستجيبين( من خالل إجاباتهم على تلك 

التي يستخدمها القائمون بالبحث في مجاالت عدة بهدف التوصل إلى معلومات أو آراء تفيد  دواتأداة من األ  ا( بأنه2001جبرين والغدير ) اويعرفه

 .في إثبات صحة التساؤالت املطروحة حول مشكلة معينة
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لباحث أن يكتفي . ويستطيع اةاملصور  االستبانة، و ةاملفتوح ةاملغلق االستبانة، و ةاملفتوح االستبانة، و ةاملغلق االستبانةأربعة أنواع هي:  ولالستبانة

تكون وت( 2016على طبيعة املبحوثين. )عبيدات، عبد الحق، عدس،  االستبانةمع في االستبانة أكثر من نوع، ويتوقف تحديد نوع بنوع واحد، أو يج

 من األجزاء التالية: االستبانة

 الغطاء أو الرسالة.  .1

 وث(.املعلومات الديموغرافية وهي املعلومات الخاصة باملستجيب )املبح  .2

 (2014. )أنديجاني، االستبانةأسئلة األداة وهي محاور   .3

 مشكلة الدراسة:

بالشكل الصحيح الدقيق الذي يسهم في تطوير  االستبانةتبين لدى الباحث عدم اهتمام الطالب والطالبات بتعبئة والبحث من خالل االطالع 

 ،عيوب وعدم مالئمة االستبانةوكان من أبرز هذه األسباب  االستبانةعدم االهتمام بالعملية التعليمية بفاعلية، كما الحظ الباحث تعدد وتنوع أسباب 

ا بأ ا تام  وضاع جمهور حيث "يحتاج تصميم االستبيان إلى عناية فائقة إذ يقف على حسن صياغتها صحة النتائج ودقتها ويتطلب ذلك دراسة واسعة وإملام 

ودوره الفعال في التطوير والتقييم  االستبانةعدم الوعي بقيمة االهتمام بتعبئة االستبانة وكذلك يقف خلف عدم  ،(2010البحث" )الجرجاوي، 

 باإلضافة لالختالف والتباين في قدرات مجتمع الطالب من حيث الجنس والعمر والقسم األكاديمي واملستوى الدراس ي.

 أسئلة الدارسة:

 ؟االستبانةما أهم أسباب عدم اهتمام الطالب والطالبات ب  .1

 ؟من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية االستبانةما مدى مناسبة بناء   .2

 ؟طالب الجامعات السعوديةبعض ل االستبانةما هي درجة صدق نتائج   .3

ا لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في درجة صدق نتائج 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .4 ملتغير تبع 

 الجنس؟

ا ملتغير لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في درجة صدق نتائج 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .5 تبع 

 القسم األكاديمي؟

ا ملتغير العمر؟سعودية لبعض طالب الجامعات ال االستبانة( في صدق نتائج 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .6  تبع 

ا ملتغير لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في صدق نتائج 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .7 تبع 

 املستوى الدراس ي؟

 ؟لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةما هي أهم املقترحات لزيادة صدق نتائج   .8

 :الدراسة أهمية

استجابات ا ما تكون هناك فغالب   لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةصدق نتائج مدى هذه الدراسة من خالل موضوعها  أهميةتبرز  

 االستبانةتي تم بناء استخراج التوصيات الصحيحة الأمام  اتشكل عائق  و في عملية البحث العلمي والتطوير  االستبانةمضللة غير مكترثة بأهمية للطالب 

 من أجلها.

 :ن إيجاز أهمية الدراسة فيما يليويمك

 لتقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية.عدم وجود دراسة مماثلة تتطرق  .1

 .االستبانةنتائج تقويم رجة الصدق في في زيادة ورفع دتسعى هذه الدراسة لوضع برنامج أو خطة يمكن أن تسهم  .2

 :الدراسةف اهدأ

على تحديد درجة  ت لها أثرا ملتغيراتبع  لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةمدى صدق نتائج تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  

التفعيل األمثل والثقة  االستبانةمما يؤدي إلى تفعيل  االستبانةفي وضع برامج تحد من تلك السلبيات في عدم االكتراث ب، كما ستسهم الدراسة الصدق

 :كن إيجاز تلك األهداف فيما يليموي ،ات الالزمة بناء على تلك النتائجفي مجتمع الطالب والطالبات واتخاذ القرار  اومخرجاته افي نتائجه
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  االستبانةأسباب عدم اهتمام الطالب والطالبات ب أهمالتعرف على. 

  امعات السعوديةلبعض طالب الج االستبانةالتعرف على مدى مناسبة. 

  لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةصدق نتائج  درجةالتعرف على. 

  لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةصدق نتائج  تباينالتعرف على 
 
 .ملتغيرات الدراسة تبعا

  لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةالتعرف على املقترحات الالزمة لزيادة صدق نتائج. 

 :راسةدال إجراءات

 :منهج الدراسة

ا ستداللي املنهج اال  الباحث اعتمد  عات في املجتم االستبانةمدى صدق نتائج ملالئمته لطبيعة الدراسة الهادفة للتعرف على  للدراسةأسلوب 

 .للباحث املختارة ضمن النطاق الجغرافيجتمع الطالبي في الجامعات االستدالل بالعينة املختارة على كافة املحيث تم من خالله الطالبية، 

 :الدراسة عينة

ويوضح  .تلفة في النطاق الجغرافي للباحثجامعات مخمختلفة علمية وأدبية تابعة لوطالبة من كليات  ( طالب300)من  الدراسةعينة تكونت  

ا للمتغيرات الشخصية: )الجنس  (.الدراس ي املستوى -األكاديمي القسم-العمر-الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة تبع 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا للمتغيرات الشخصية1جدول )

وكانت الفئة % من إجمالي عينة الدراسة، 41.66 إناث بينما مثلت الذكور نسبةكانوا % من عينة الدراسة 58.34( أن نسبة 1يتضح من جدول )

بنسبة % من إجمالي عينة الدراسة، كما كانت الفئة األكثر من األقسام األدبية 41.66سنة بنسبة  24األكثر من افراد عينة الدراسة يقل أعمارهم عن 

 % من إجمالي عينة الدراسة.17% من إجمالي عينة الدراسة، وجاء املستوى التحضيري بأعلى نسبة بين املستويات بنسبة 66.66

 :أداة الدراسة

 وفق الخطوات التالية: استبانةببناء  الباحث ماالدراسة قلتحقيق أهداف 

 .االستبانةصدق نتائج األدبيات املتعلقة بموضوع  مراجعة  .1

 .لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةصدق نتائج باملواضيع املرتبطة  تحديد  .2

 .( محاور 4فقرة موزعة على ) (33) وقد بلغ عدد الفقرات االستبانةب العبارات املرتبطة صياغة  .3

 :قسمين على تحتوي النهائية  ابصورته االستبانة تأصبح

 . القسم واملستوى و والعمر الجنس من حيث تحديد والطالبات  بالطالبيحتوي على معلومات عامة تتعلق  :القسم األول 

بلغ عدد تلك الفقرات ، و في املجتمعات الطالبية االستبانةبمدى صدق نتائج واملتعلقة  الطالباملطروحة على  االستبانةيتعلق بفقرات  :القسم الثاني

 .( فقرة33)

 %(58.34، 175ذكر ) %(41.66، 125ذكر ) الجنس

 سنة 24أقل من  العمر

 (125 ،41.66%  ( 

 سنة 30إلى أقل من  24من 

(130  ،43.34)% 

 سنة 30أكبر من 

(45 ،15)% 

القسم 

 األكاديمي

 %(66.66، 200أدبي ) %(33.34، 100علمي )

املستوى 

 الدراس ي

 التحضيري 

(51 ،17 %( 

 األول 

(43 ،14.33% ( 

 الثاني

(21 ،7 %( 

 الثالث

(20 ،6.67)% 

 الرابع

 (40 ،13.33)% 

 الخامس

(44 ،14.67)% 

 السادس

(36 ،12% ( 

 السابع

(25 ،8.33%( 

 الثامن

(20 ،6.67)% 
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  الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
واألخذ بمالحظاتهم في تعديل  )اإلحصاء( أداة الدراسة تم عرض األداة على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاصللتحقق من صدق 

( فقرة وفق التعديالت 33حتى خرجت بالشكل النهائي لها في )مع ترتيب للمحاور  األخربعض الوتعديل فقرات البعض حيث تم حذف وإضافة  العبارات

 .ناملقترحة من قبل املحكمي

 :أداة الدراسةثبات 

وذلك  ،( طالب وقد تم استبعادهم من العينة األساسية للدراسة30على عينة استطالعية مكونة من ) االستبانةبحساب ثبات  الباحث قام

 .باتالث( معامالت 2يبين الجدول )، و ( لكل محور من محاور األداة، وللمحاور مجتمعةكرونباخ لفاأباستخدام معامل االتساق الداخلي )

 االستبانةمحاور ثبات  :(2جدول )

 ألفا كرونباخمعامل  املحاور 

 0.73 لبعض طالب الجامعات السعوديةفي  اإللكترونيالورقي أو  االستبانةأسباب عدم االهتمام ب

 0.92 لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةمدى مناسبة بناء 

 0.71 الجامعات السعوديةلبعض طالب  االستبانةمدى صدق نتائج 

 0.82 لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةمقترحات لزيادة صدق نتائج 

 0.83 ككل  االستبانةمعامل الثبات ملحاور 
 

على أن  ، وهذا يدل(0.83مجتمعة ) ( وملحاور البحث0.92 – 0.71تتراوح بين ) كرونباخ ملحاور البحث الثبات ألفا( أن معامل 2جدول )هر من يظ

 (0.70)( والذي جعل فيه مستوى Nunnally and Bernstein, 1994: 264 – 265أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات بحسب مقياس )

على كامل لتطبيق نتائجها ومن خالل هذه النتائج تأكد الباحث من ثبات أداة الدراسة ، كحد أدنى مقبول ملعامل ثبات ألفا كرونباخ ألغراض البحث

لبعض طالب الجامعات  االستبانةصدق نتائج اس ثالثي يوضح درجة يإلى مق االستبانة، تم تقسيم عناصر التقييم في أداة الدارسة عن ولإلجابة .املجتمع

اوتم اعتماد ميز ، السعودية   :تياآلعلى النحو  ت الثالثير كملقياس تقسيم لي ان تقديري وفق 

 مي :(3جدول )
ً
 ت الثالثير كا ملقياس تقسيم ليزان تقديري وفق

 االتجاه العام املتوسط املرجح

 غير موافق )درجة منخفضة(  1.66على  1من 

 محايد )درجة متوسطة( 2.33إلى  1.67من 

 وافق )درجة كبيرة(م 3إلى 2.34من 
 

 :متغيرات الدراسة

 :ت الدراسة على املتغيرات التاليةاشتمل

 .املستوى الدراس ي  -القسم األكاديمي -العمر   -الجنس : املتغيرات املستقلة .1

 .االستبانةعلى محتويات  العينةوتتمثل في استجابة  :املتغيرات التابعة .2

 :املستخدمة اإلحصائيةاملعالجة 

 
 
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز له اختصارا

 (، وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية املستخدمة:SPSS V.23بالرمز )

 .التكرارات والنسب املئوية .1

 .معامل ثبات ألفا كرونباخ .2

 .الحسابية واالنحرافات املعيارية املتوسطات .3



 ماجد عبد الفتاح حممد خباري                                                                             بعض طالب اجلامعات السعودية تقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر 

 2018 -2، العدد4املجلد -الدولية للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة 
187 

 

 .ا للجنس والقسم األكاديمي(لحساب معنوية الفروق )تبع   للعينات املستقلة (ت)تحليل  .4

 ا للعمر واملستوى الدراس ي(.لحساب معنوية الفروق )تبع   (ANOVAأحادي االتجاه )التباين تحليل  .5

 قشتها:عرض النتائج ومنا

بوبة ملعينة الدراسة النتائج اآلتية ) واملستوى الدراس ي(األكاديمي القسم و والعمر الجنس في ضوء متغيرات ظهر التحليل اإلحصائي للبيانات )أ

 :(حسب تسلسل أسئلة الدراسة

 ؟لبعض طالب الجامعات السعوديةاإللكتروني الورقي أو  االستبانةأسباب عدم االهتمام بأهم ما هي  :السؤال األول 

ولفحص هذا السؤال تم استعراض التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املحور األول ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور 

 .( هذه النتائج4ليكرت الثالثي، ويظهر جدول )وتحديد الدرجة باستخدام مقياس 

 فقرات املحور األول وسط الحسابي واالنحراف املعياري لال :(4) جدول 

 

سوء الوقت الذي يوزع فيه تي تنص على )الفقرة الثانية وال ( أهم هذه األسباب وباستعراض قيم املتوسطات الحسابية نجد أن4جدول )ظهر ي  

 بذلك أقوى 0.53( وانحراف معياري )2.68قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ) (الورقي أثناء اليوم الدراس ي االستبانة
 
م أسباب عد( ممثال

 مقداره( وانحراف معياري 2.52) في املرتبة الثانية  بمتوسط حسابي مقداره والثالثةولى الفقرة األ  بينما تقع، في املجتمعات الطالبية االستبانةاالهتمام ب

فيما  ،(وفقراته االستبانةوسبب تمريره ومدى أهميته( و)عدم وضوح أسئلة  االستبانةوالتي تنصان على )عدم معرفة ماهية ( على التوالي 0.66و) (0.61)

التي جاءت و  (االستبانةبالجامعة لإلجابة على  اإللكترونيعدم تفعيل التعامل من خالل املوقع ) السابعة التي تنص على للفقرة املرتبة الثالثةكانت 

( 2.38) مقدارهاملرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  الفقرة الرابعة بينما احتلت ،(0.71) مقدارهمعياري  وانحراف( 2.51) مقدارهبمتوسط حسابي 

املرتبة الخامسة في الفقرة الخامسة  وجاءت ،" االستبانةكثرة خيارات اإلجابات املتعددة على فقرات ( وهي تنص على " 0.74) مقدارهمعياري  وانحراف

فيما  ،(االستبانة عنإلجابة ضعف أساليب اإلرشاد والتوجيه لكيفية ا)تنص على ( التي 0.68) مقدارهمعياري  وانحراف( 2.37) مقدارهبمتوسط حسابي 

عدم االشتراك في )على  ( وتنص تلك الفقرة0.69) مقداره( وانحراف معياري 2.25بمتوسط حسابي مقداره ) املرتبة السادسة فيالسادسة الفقرة  كانت

ي الفقرة الثامنة والتي تنص على ممثال ف االستبانةوجاء السبب قبل األخير في عدم االهتمام ب، (االستبانةورشة عمل أو دورة تحليل إحصائي لتحليل 

بينما احتلت الفقرة التاسعة واألخيرة والتي  ،(0.79) ( وانحراف معياري 2.03) بمتوسط حسابي (ضعف القدرة على التطبيق بمفردي على الحاسوب)

لبعض   االستبانةاملحور األول: أسباب عدم االهتمام ب

 طالب الجامعات السعودية

 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 )%(ك 

1 
وسبب تمريره  االستبانةعدم معرفة ماهية 

 ومدى أهميته
 كبيرة 0.61 2.53 (58.7)176 (35.3)106 (6)18

2 
الورقي  االستبانةسوء الوقت الذي يوزع فيه 

 أثناء اليوم الدراس ي
 كبيرة 0.53 2.68 (71.3)214 (25.7) 77 (3)9

 كبيرة 0.66 2.53 (62) 186 (28.7) 86 (9.3)28 وفقراته االستبانةعدم وضوح أسئلة  3

4 
كثرة خيارات اإلجابات املتعددة على فقرات 

 االستبانة
 كبيرة 0.74 2.38 (54) 162 (30.3) 91 (15.7)47

5 
ضعف أساليب اإلرشاد والتوجيه لكيفية 

 االستبانة عناإلجابة 
 كبيرة 0.68 2.37 (48.7)146 (39.7) 19 (11.7)35

6 
عدم االشتراك في ورشة عمل أو دورة تحليل 

 االستبانةإحصائي لتحليل 
 متوسطة 0.69 2.25 (40) 120 (45) 135 (15) 45

7 
عدم تفعيل التعامل من خالل املوقع 

 االستبانة عناإللكتروني بالجامعة لإلجابة 
 كبيرة 0.71 2.51 (63) 189 (24.7) 74 (12.3)37

8 
بمفردي على ضعف القدرة على التطبيق 

 الحاسوب
 متوسطة 0.79 2.03 (33) 99 (36.7)110 (30.3)91

9 
( اإلنترنتعدم توفر شبكة املعلومات )

 اإللكتروني االستبانة عنلإلجابة 
 متوسطة 0.77 1.87 (23.7) 71 (40) 120 (36.3)109

 كبيرة 0.39 2.35 املتوسط املرجح باألوزان للمحور األول ككل واالنحراف املعياري 
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بمتوسط حسابي  االستبانةاملرتبة األخيرة في أسباب عدم االهتمام ب (اإللكتروني االستبانة( لإلجابة على األنترنتعدم توفر شبكة املعلومات ))تنص على 

ا من شبكة املعلومات هذا مل الباحثوترجع  (0.77( وانحراف معياري )1.87بلغ ) مما يجعل  واألنترنتا يصدقه الواقع التقيي الحالي فال يخلو بيت تقريب 

ا في االهتمام بهذا السبب لي  .االستبانةس عائق 

 
 

سطاتها في عدا ثالث فقرات وقعت متو  (3)إلى  (2.34) حازت كل فقرات املحور األول على متوسطات تقع في فترة املوافقة بقيم تتراوح بين وإجماال

وهو ما يقابل في مقياس  (0.39)بانحراف معياري  (2.35)، فيما جاء املتوسط املرجح باألوزان للمحور األول ككل (2.33)إلى  (1.67)فترة املحايدة من 

% 77.55أي أن  ،%77.55يقابل النسبة املوزونة  (2.35) في مقياس ليكرت الثالثي واملتوسط املوزون ليكرت الثالثي )املوافقة( والتي تقابل درجة كبيرة. 

 بالجدول أعاله. املوضحةالتسعة  في املجتمعات الطالبية االستبانةعدم االهتمام بمن عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبيرة على أسباب 

 ؟لبعض طالب الجامعات السعودية يعه ومواض االستبانةما مدى مناسبة بناء  :ؤال الثانيالس

للمحور باألوزان ثم حساب املتوسط املرجح  املحور الثانيوالنسب املئوية لكل فقرة من فقرات  التكراراتاستعراض  تمولفحص هذا السؤال 

 .( هذه النتائج5ول )ويظهر جد، استخدام مقياس ليكرت الثالثيبالدرجة وتحديد 

 الثانيفقرات املحور حسابي واالنحراف املعياري لالوسط ال :(5جدول )

 

رتبة األولى من حيث عدم ( أن الفقرة السابعة )تمرير استبيانات بحثية بمواضيع خارج التخصص واالهتمام( جاءت في امل5جدول ) يتضح من

تليها في املرتبة الثانية من حيث عدم املناسبة الفقرة الثانية )أسئلة  ،(0.82( وانحراف معياري مقداره )1.70بمتوسط حسابي مقداره ) املناسبة

الثالثة من حيث عدم املناسبة الفقرة  تليها في املرتبة ، (0.82( وانحراف معياري )1.79وفقراته طويلة تمتد لصفحات( حيث جاءت بمتوسط ) االستبانة

تليها في املرتبة الرابعة الفقرة  ،(0.81( وانحراف معياري )1.85بطريقة معقدة ومركبة( حيث جاءت بمتوسط ) االستبانةاألولى )صياغة عبارات 

تليها في املرتبة الخامسة  ،(0.77ف معياري )( وانحرا1.93الخامسة )تكرار أسئلة استبيانات تقييم املقرر واملحاضر كل عام( حيث جاءت بمتوسط )

تليها في املرتبة السادسة الفقرة الرابعة  ،(0.77( وانحراف معياري )1.98( حيث جاءت بمتوسط )على أسئلة مفتوحة االستبانةتوى الفقرة الثالثة )يح

فيما جاءت الفقرة السادسة )تمرير  ،(0.75وانحراف معياري )( 2.08حيث جاءت بمتوسط ) رف()عدم وجود بعض إجابات ضمن الخيارات مثل ) ال أع

( وانحراف 2.09استبيان تقييم املدرب أثناء ورش العمل أمام املدرب واملتدربين ( في املرتبة األخيرة من حيث عدم املناسبة حيث جاءت بمتوسط )

 .(0.83) معياري 

ومواضيعه من وجهة نظر بعض  االستبانةعيوب بناء أن املحور الثاني )( 5) املوضح في جدول  باألوزاننتائج تحليل املتوسط املرجح كما يتبين من 

في مقياس ليكرت الثالثي، وهو ما يقابل  "محايدعام "التجاه ( والذي يمثل اال0.65) ( وانحراف معياري 1.92بمتوسط )( جاء طالب الجامعات السعودية

% من عينة الدراسة يوافقون 63.36%، أي أن 63.36يقابل النسبة املوزونة  (1.92)واملتوسط املوزون في مقياس ليكرت الثالثي  متوسطة(.) درجة 

 املوضحة بالجدول أعاله.السبعة  االستبانةناء ب عيوبعلى  متوسطةبدرجة 

ومواضيعه من وجهة  االستبانةاملحور الثاني: عيوب بناء 

 نظر  بعض طالب الجامعات السعودية

 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

الوسط  (3)

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 ك )%(

 متوسطة 0.81 1.85 (26.3)79 (32.3)97 (41.3)124 بطريقة معقدة ومركبة االستبانةصياغة عبارات  1

 متوسطة 0.82 1.79 (25)75 (28.7)86 (46.3)139 وفقراته طويلة تمتد لصفحات االستبانةأسئلة  2

 متوسطة 0.77 1.98 (28.3)85 (41)123 (30.7)92 على أسئلة مفتوحة االستبانةيحتوى  3

4 
عدم وجود بعض إجابات ضمن الخيارات مثل ) ال 

 أعرف(
 متوسطة 0.75 2.08 (32.7)98 (43)129 (24.3)73

5 
تكرار أسئلة استبيانات تقييم املقرر واملحاضر كل 

 عام
 متوسطة 0.77 1.93 (26.4)79 (40.3)121 (33.3)100

6 
تمرير استبيان تقييم املدرب أثناء ورش العمل أمام 

 املدرب واملتدربين
 متوسطة 0.83 2.09 (38.7)116 (31.3)94 (30) 90

7 
بمواضيع خارج التخصص تمرير استبيانات بحثية 

 واالهتمام
 متوسطة 0.82 1.70 (24)72 (22.3)67 (53.7)161

 متوسطة 0.65 1.92 املتوسط املرجح باألوزان للمحور الثاني ككل واالنحراف املعياري 
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 ؟لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةما هي درجة صدق نتائج  :السؤال الثالث

ولفحص هذا السؤال تم استعراض التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املحور الثالث ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور 

 .هذه النتائج( 6)وتحديد الدرجة باستخدام مقياس ليكرت الثالثي، ويظهر جدول 

 الثالثفقرات املحور حسابي واالنحراف املعياري لالوسط ال :(6جدول )

 

ا( أن الفقرة الثالثة )6يتضح من جدول )
 
الصدق انخفاض درجة ( جاءت في املرتبة األولى من حيث االستبانةأسئلة  عنفي اإلجابة  أكون صادق

اقرأ )التي تنص على األولى الفقرة من حيث عدم الصدق تليها في املرتبة الثانية  ،(0.44( وانحراف معياري مقداره )1.16)بمتوسط حسابي مقداره 

التي تنص على  سابعةالفقرة ال تليها في املرتبة الثالثة ،(0.41( وانحراف معياري )1.21( حيث جاءت بمتوسط )بدرجة اهتمام وتركيز االستبانةفقرات 

اقرأ ) التي تنص علىثانية تليها في املرتبة الرابعة الفقرة ال ،(0.51( وانحراف معياري )1.33( حيث جاءت بمتوسط )االستبانةفي نتائج  تحليل  أثق)

رابعة ال نالفقرتيتليها في املرتبة الخامسة  ،(0.51( وانحراف معياري )1.33( حيث جاءت بمتوسط )خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة

حسابي متساوي حيث جاءت بمتوسط املشارك فيه عناية (  االستبانةو)أعيي نتائج ( اقرأ خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة) والسادسة

( في موضوعية األسئلةأفصل بين رأي الشخص ي في التقييم وبين )الخامسة فيما جاءت الفقرة  ،( على التوالي0.51و) (0.51وانحراف معياري ) (1.34)

كما يتبين من نتائج تحليل املتوسط املرجح  ( .0.56( وانحراف معياري)1.45حيث جاءت بمتوسط ) الصدقرتبة األخيرة من حيث انخفاض درجة امل

( 0.30وانحراف معياري)( 1.31جاء بمتوسط )ككل ( لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةدرجة صدق نتائج )أن ( 6) باألوزان املوضح في جدول 

حث بالدراسة والتحليل إليجاد الحلول واملقترحات لزيادة ورفع ااألمر الذي قام عليه البوهو " درجة منخفضة" والذي يمثل في مقياس ليكرت الثالثي

 .في املجتمعات الطالبية االستبانةدرجة صدق نتائج 

ا لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةنتائج ( في صدق 0.05مستوى معنوية )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :رابعالسؤال ال ملتغير  تبع 

 ؟الجنس

متغير الجنس )ذكر كل متغير على مجموعتين فقط فيندرج تحت  يحتوي ولفحص هذا السؤال تم إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة حيث 

 .الختبارنتائج ا( 7جدول )وأنثى( ويبين 

 نتائج اختبار )ت( لدرجة صدق نتائج االستبانة تبًعا ملتغير الجنس (:7جدول )

 

 

 

لبعض طالب   االستبانةاملحور الثالث: درجة صدق نتائج 

 الجامعات السعودية

 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 ك )%(

 منخفضة 0.41 1.21 (0.3)1 (20)60 (79.7)239 بدرجة اهتمام وتركيز االستبانةفقرات  أقرأ 1

 منخفضة 0.51 1.33 (2)6 (29)87 (69) 207 خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة أقرأ 2

ا في اإلجابة  3
 
 منخفضة 0.44 1.16 (3)9 (10)30 (87) 261 االستبانةأسئلة  عنأكون صادق

4 
وأجيب غير الواضحة  االستبانةأعلق على فقرات 

 األسئلة املفتوحة وأدون مالحظات
 منخفضة 0.51 1.34 (1.7)5 (30.3)91 (68) 204

5 
أفصل بين رأي الشخص ي في التقييم وبين موضوعية 

 األسئلة
 منخفضة 0.56 1.45 (3.3)10 (38.3)115 (58.3)175

 منخفضة 0.51 1.34 (2)6 (29.7) 89 (68.3)205 املشارك فيه عناية االستبانةأعيي نتائج  6

 منخفضة 0.51 1.33 (2) 6 (28.7) 86 (69.3)208 االستبانةأثق في نتائج تحليل  7

 منخفضة 0.30 1.31 املتوسط املرجح باألوزان للمحور ككل واالنحراف املعياري 

  املتوسطات الحسابية العدد الجنس

 ت

 مستوى الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 0.260 298 1.12 1.33 125 ذكر

 1.29 175 أنثى
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توجد فروق وعليه نستنتج أنه ال  0.05أكبر من   (0.26)بمستوى داللة ( 1.12)حيث كانت قيمة االختبارت  اختبارنتائج  (7دول )خالل ج يتبين لنا من

  .وذلك لتقارب قيم املتوسطات الحسابيةلبعض طالب الجامعات السعودية ناث بين الذكور واإل  االستبانةصدق نتائج  درجةذات داللة إحصائية في 

توسط امل( وبلغ 1.33الذكور )لدى  االستبانةدرجة صدق نتائج عزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات في املجموعتين حيث بلغ متوسط وي  

ا لدى جميع الطالب من االستبانةانخفاض درجة صدق  ( مما يدل على أن1.29اإلناث )لدى 
 
ا أو إناث  .عينة الدراسة سواء كانوا ذكور 

لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في صدق نتائج 0.05السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ملتغير القسم األكاديمي؟
ً
 تبعا

ر القسم األكاديمي درج تحت متغيولفحص هذا السؤال تم إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة حيث يحتوى كل متغير على مجموعتين فقط فين

 . الختبار( نتائج ا8جدول )علمية واألقسام األدبية( ويبين األقسام ال)

القسم األكاديميتبًعا ملتغير  االستبانة نتائج اختبار )ت( لدرجة صدق :(8جدول )  

 

 

 

وعليه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05من ( أكبر 0.952 ( داللةمستوى ( ب0.06))ت( اختبار  أن قيمة( 8يتبين لنا من نتائج جدول )

 .قسام العلمية واألقسام األدبيةبين األ االستبانةإحصائية في مدى صدق نتائج 

لدى طالب األقسام العلمية  االستبانةعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات في املجموعتين حيث بلغ متوسط درجة صدق نتائج وي  

لدى جميع الطالب من عينة الدراسة  االستبانة( مما يدل على أن انخفاض درجة صدق 1.305( وبلغ املتوسط لدى طالب األقسام األدبية )1.307)

 األكاديمي.النظر عن القسم بغض 

 لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةفي صدق نتائج ( 0.05): هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية السؤال السادس

 ملتغير 
ً
 ؟العمرتبعا

و قيد الدراسة لالستبيان الذي ه( ANOVA)ولفحص هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وتحليل التباين األحادي 

ا ملتغير العمر بعد التأكد من شرطي التجانس والتوزيع الطبيعي.  تبع 

ملتغير العمر تبًعا االستبانةائج نتائج تحليل التباين األحادي لدراسة صدق نت :(9جدول )  

لبعض طالب  االستبانةصدق نتائج 

ا للعمر الجامعات السعودية  تبع 

 مصادر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية
 قيمة ف متوسط املربعات

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0.03 2 0.06 بين املجموعات

0.35 0.71 
 غير

 دال
 0.09 297 26.87 داخل املجموعات

  299 26.93 الكلي
 

لنا أن القيم لم تكن ذات داللة إحصائية حيث جاءت قيمة ( يتضح 9وعند االطالع على القيم املحسوبة في جدول نتائج تحليل التباين األحادي )

البعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةفروق ذات داللة إحصائية في صدق نتائج  توجد أنه ال( مما يشير إلى 0.05( أكبر من )0.71الداللة )  تبع 

 .ملتغير العمر

لدى طالب الفئة العمرية  االستبانةعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات بين املجموعات حيث بلغ متوسط درجة صدق نتائج وي  

( مما يدل 1.30قيمة ) (عام 30أكبر من )( وبلغ لدى الطالب 1.29( قيمة )30إلى  24( وبلغ لدى طالب الفئة العمرية )من 1.32( قيمة )23إلى  18)من 

 لدى جميع الطالب من عينة الدراسة بغض النظر عن العمر. االستبانةعلى انخفاض درجة صدق 

لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة( في صدق نتائج 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :سابعالسؤال ال

 ؟املستوى الدراس يملتغير  تبًعا

سة لالستبيان الذي هو قيد الدرا( ANOVA)ولفحص هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وتحليل التباين األحادي 

 .ا ملتغير املستوى الدراس يتبع  

  املتوسطات الحسابية العدد القسم األكاديمي

 ت

 مستوى الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 0.952 298 0.06 1.307 100 علمي

 1.305 200 أدبي
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ملتغير املستوى الدراس ي تبًعا االستبانة صدق نتائجنتائج تحليل التباين األحادي لدراسة  :(10)دول ج  

 االستبانةصدق نتائج 

لبعض طالب الجامعات 

ا  السعودية تبع 

 للمستوى الدراس ي

 مصادر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0.09 7 0.63 بين املجموعات

0.99 0.44 
 غير

 دال
 0.09 292 26.30 داخل املجموعات

  299 26.93 الكلي
 

( يتضح لنا أن القيم لم تكن ذات داللة إحصائية حيث جاءت قيمة 10االطالع على القيم املحسوبة في جدول نتائج تحليل التباين األحادي )وعند 

ا تب لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةذات داللة إحصائية في صدق نتائج مما يشير إلى أنه ال توجد فروق ( 0.05( أكبر من )0.44الداللة ) ع 

 .ملتغير املستوى الدراس ي

لدى طالب  االستبانةمتوسط درجة صدق نتائج  تراوحت قيمعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات بين املجموعات حيث وي  

مما يدل على ( 0.1بفارق ) املستوى الثامنلدى طالب  كحد أعلى( 1.38)( كحد أدنى للمستوى التحضيري وبين 1.28املستويات الثمانية بين قيمة )

 .املستوى الدراس يلدى جميع الطالب من عينة الدراسة بغض النظر عن  االستبانةانخفاض درجة صدق 

 ؟ لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانة: ما هي أهم املقترحات لزيادة الصدق في نتائج الثامنالسؤال 

املئوية لكل فقرة من فقرات املحور الرابع ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور ولفحص هذا السؤال تم استعراض التكرارات والنسب 

ا  ( هذه النتائج. 11، ويظهر جدول )ككل وترتيب الفقرات تنازلي 

فقرات املحور الرابعحسابي واالنحراف املعياري لالوسط ال :(11جدول )  

مرشد للشرح والتوضيح( جاءت في املرتبة األولى من حيث املقترحات  االستبانة( أن الفقرة التاسعة )أن يصاحب تمرير 11يتضح من جدول )

ستعَرض نتائج  ،( 0.28( وانحراف معياري مقداره )2.92بمتوسط حسابي مقداره )
 
التي شارك فيها  االستبانةتليها في املرتبة الثانية الفقرة السادسة )أن ت

تليها في املرتبة الثالثة الفقرة العاشرة )أن يوفر موقع الجامعة  ،(0.67( وانحراف معياري )2.51الطالب وما اتخذ من قرارات( حيث جاءت بمتوسط )

تليها في املرتبة الرابعة الفقرة الثالثة )أن  ،(0.51( وانحراف معياري )2.48ماذج تدريبية( حيث جاءت بمتوسط )استبيانات مع عرض تحليلها ونتائجها كن

 ،(0.68( وانحراف معياري )2.35أو ثالثية االختيار من متعدد على األكثر( حيث جاءت بمتوسط ) ال أوافق( –ال ( ) أوافق  –نعم  تكون األسئلة مغلقة )

( 2.34( حيث جاءت بمتوسط )أن تكثف ورش عمل التحليل اإلحصائي لالستبيان وبيان أهميته في التطوير) بة الخامسة الفقرة الخامسةي املرتتليها ف

مقترحات لزيادة صدق نتائج ) أن املحور الرابع( 11) كما يتبين من نتائج تحليل املتوسط املرجح باألوزان املوضح في جدول  ( .0.65وانحراف معياري )

مما يدل على ما يقابل درجة كبيرة  )أوافق(( والذي يمثل االتجاه العام 0.41) ( وانحراف معياري 2.40( جاء بمتوسط )في املجتمعات الطالبية االستبانة

 .% من أفراد عينة الدراسة79بدرجة كبيرة بنسبة موزونة  أفراد الدراسة على تلك املقترحاتموافقة 

 

 

 لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانة: مقترحات لزيادة صدق نتائج املحور الرابع
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

 9 0.79 2.28 مختصر وقصير االستبانةأن يكون  1

 6 0.71 2.33 سهلة التركيب تخلو من التأويل والتعقيد االستبانةأن تكون أسئلة  2

 4 0.68 2.35 ثالثية االختيار من متعدد على األكثرال أوافق(  أو  –ال ( ) أوافق  –أن تكون األسئلة مغلقة ) نعم  3

 8 0.82 2.28 في بداية الدوام أو منتصفه وليس في نهاية املحاضرات والدوام االستبانةأن يوزع  4

 5 0.65 2.34 أن تكثف ورش عمل التحليل اإلحصائي لالستبيان وبيان أهميته في التطوير 5

ستعَرض نتائج  6
 
 2 0.67 2.51 التي شارك فيها الطالب وما اتخذ من قرارات االستبانةأن ت

 7 0.73 2.32 مرض ي( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة بغير مرض ي غير – مرض يأن يقتصر تقييم املحاضر أو املدرب على ) 7

 10 0.63 2.19 مناسب( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة بغير مناسب غير – )مناسبالبرنامج على  املقرر أوأن يقتصر تقييم  8

 1 0.28 2.92 مرشد للشرح والتوضيح االستبانةأن يصاحب تمرير  9

 3 0.51 2.48 أن يوفر موقع الجامعة استبيانات مع عرض تحليلها ونتائجها كنماذج تدريبية 10

  0.41 2.40 واالنحراف املعياري املتوسط املرجح باألوزان للمحور ككل 
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 نتائج:الملخص 
على أسباب عدم املختلفة بأقسامهم العلمية واألدبية بمستوياتهم الثمانية ذكور وإناث و لبعض طالب الجامعات السعودية هناك اتفاق سائد  .1

درجة الصدق في النتائج  انخفاضوعدم تحري الدقة في اإلجابة وبالتالي وعدم مناسبته لهم مما يؤثر على استجاباتهم  االستبانةاالهتمام ب

 .منه املستخلصة

البعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةفي درجة صدق نتائج  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .2  ملتغير تبع 

 الجنس.

البعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةفي درجة صدق نتائج  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .3 ملتغير  تبع 

 العمر.

البعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةفي درجة صدق نتائج  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .4 ملتغير  تبع 

 القسم األكاديمي.

اات السعودية لبعض طالب الجامع االستبانةفي درجة صدق نتائج  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .5 ملتغير  تبع 

 املستوى الدراس ي.

 بدرجة كبيرة. االستبانةعلى مقترحات زيادة صدق من الطالب والطالبات عينة الدراسة % من 79اتفقت  .6

 التوصيات:
أهميته في و  االستبانةبدور عن طريق التوعية اإلرشادية للطالب والطالبات  االستبانةرفع صدق نتائج  في ضرورة اتخاذ الجامعات خطوات فعلية .1

 والتوصيات املستخلصة منه. واستعراض نتائجه االستبانةلتحليل وورش العمل وتفعيل الدورات التدريبية التطوير و عملية الجودة 

تتضح في نهاية املحاضرات مما يخفض الحماس لتحري الدقة ف يوزعال بحيث لطالب الجامعات  االستبانةضرورة اختيار الوقت املناسب لتوزيع  .2

 االستجابات العشوائية.العجلة ب

العام حول القاعات والجداول واملعامل ومواعيد االختبارات وغير ذلك  عبر موقع الجامعة طوال لالستبانة اإللكترونيضرورة تفعيل التعامل  .3

 .قطقييم املحاضر بنهاية العام فوعدم اقتصاره على ت

في خارج املجتمعات الطالبية أوساط في  العليا واألبحاث التطويرية املوزعالخاص بالدراسات سيما  ال االستبانةاإلرشاد في تعبئة مصاحبة ضرورة  .4

 .التخصص واالهتمام

أو ثالثية االختيار من متعدد ال أوافق(  –أوافق ال( ) –نعم األسئلة مغلقة )كون املجتمعات الطالبية بحيث تأوساط في  االستبانةضرورة تبسيط  .5

 خالية من التعقيد أو التأويل للفقرات.وتكون على األكثر 

ا، ،ادفة مثل غالب  وذلك بتجنب كلمات مترا االستبانةفي صياغة أسئلة والدقة  ضرورة تحري الوضوح .6 على  تتضمنوكذلك تجنب األسئلة التي  كثير 

 .فيفصل اإللكتروني بسؤال والورقي بسؤال أخر مضيعة للوقت؟ واإللكترونيالورقي  االستبانةهل ترى أن  :مثلمختلفتين فكرتين 

سبب امللل والسآمة ب لدفعاإلجابة بغير مرض ي  ةغير مرض ي( وسؤال مفتوح للتعليل في حال -أن يقتصر تقييم املحاضر أو املدرب على )مرض ي .7

 .محاضر ومدرب األسئلة لكلنفس  تكرار

 : املراجع
 
ً
 ملراجع العربية:ا :أوال

 ، القاهرة: دار النشر للجامعات.6مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. ط(. 2007) رجاء محمود. ،عالمأبو  .1

 (. الدليل اإلجرائي لبناء االستفتاء في العلوم اإلنسانية. الرياض: مكتبة الشقري.2014يجاني، عبد الوهاب. )أند .2

 (. أساليب البحث العلمي وكتابة التقارير العلمية والعملية. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.2001والغدير، حمد. )جبرين، علي  .3

 ، فلسطين: مطبعة أبناء الجراح بغزة.        2(. القواعد املنهجية التربوية لبناء االستبيان. ط2010الجرجاوي، زياد محمود، ) .4

دار الفكر ناشرون  :عَمان ،18. ط أساليبهوأدواته و  حث العلمي مفهومهالب(. 2016ذوقان وعبد الحق، كايد وعدس، عبد الرحمن ) ،عبيدات .5

 .وموزعون 
 
ً
 :جنييةملراجع اال : اثانيا

[1] J. C. Nunnally & I. H. Bernstein, (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-

Hill. 
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Abstract: 

The study aimed to identify the degree of truthfulness of the results of the questionnaire 

distributed to students during the educational process such as questionnaires, evaluation of the 

course, assessment of the teacher of the course, assessment of academic programs, student activities, 

and other research surveys of the master's and doctorate and statistical studies distributed by 

researchers to student communities. In order to answer the questions of the study, (300) students 

from different colleges affiliated with different universities in the Makkah region was selected, A 

questionnaire was designed to some students of Saudi universities and then statistical treatments used  

through the statistical program SPSS, the most important results of the statistical analysis were: The 

agreement of the study sample members on the main reasons for the lack of interest in the 

questionnaire and its suitability for them and the low degree of validity of its results. There were no 

statistically significant differences at significant level (0.05) in the validity of the questionnaire 

results among to some students of Saudi universities in terms of gender. Also there were no 

statistically significant differences at significant level (0.05) in the validity of the questionnaire 

results among the student societies in terms of age. There were no statistically significant differences 

at significant level (0.05) in the validity of the questionnaire results among to some students of Saudi 

universities in terms of the academic section. There were no statistically significant differences at 

significant level (0.05) in the validity of the questionnaire results among to some students of Saudi 

universities in terms of the academic level. 

The researcher came out with a number of recommendations including: the need for universities 

to take actual steps in raising the validity of the questionnaire results to some students of Saudi 

universities through awareness of the role of the questionnaire and importance in the process of 

quality and development, and activating the electronic handling of the questionnaire through the 

university site throughout the year about the halls and schedules and tests and not limited on evaluate 

the lecturer by the end of the year only. 

keywords: Questionnaire, Results of the questionnaire, Student community, Academic 

Specialization, Academic level. 
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 املالحق
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وفقه هللا                                                                 الطالب/ة  أخي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد:

 فقرات عناإلجابة ب التكرم رجىي   " ،تقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية تهدف إلى معرفة "  ن يديك استبانةيب

ا  ترونه ما وموضوعية حسب دقة بكل االستبانة هذه ااملناس الحقل في  √)) وضع عالمةبمناسب  ولن  بالسرية التامة بأن هذه البيانات ستحاط ب، علم 

 ير لتعاونكم.، مع وافر الشكر والتقد العلمي فقطغراض البحث أل تستخدم إال 

: البيانات العامة
ً
 أوال

 ) أنثى  )           ) ذكر )       الجنس
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  سنة  )    ( 30أكبر من 

 علمي   )    (       أدبي  )    (   القسم األكاديمي

 الدراس ياملستوى 

املستوى 

 التحضيري 

    ( ( 

 املستوى األول 

     ( ( 

 املستوى الثاني

     ( ( 

 املستوى الثالث

     ( ( 

 املستوى الرابع

    ( ( 

املستوى 

 الخامس

     ( ( 

املستوى 

 السادس

     ( ( 

 املستوى السابع

     ( ( 

 املستوى الثامن

     ( ( 

 االستبانة محاور : اانيً ث

 

 
 
 

 لبعض طالب الجامعات السعودية االستبانةاألول: أسباب عدم االهتمام باملحور 
 موافقغير 

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 

    وسبب تمريره ومدى أهميته االستبانةعدم معرفة ماهية  1

    أثناء اليوم الدراس ي ةالورقي االستبانةسوء الوقت الذي يوزع فيه  2

    وفقراته االستبانةعدم وضوح أسئلة  3

    االستبانةكثرة خيارات اإلجابات املتعددة على فقرات  4

    االستبانة عنضعف أساليب اإلرشاد والتوجيه لكيفية اإلجابة  5

    االستبانةعدم االشتراك في ورشة عمل أو دورة تحليل إحصائي لتحليل  6

    االستبانةعدم تفعيل التعامل من خالل املوقع اإللكتروني بالجامعة لإلجابة على  7

    ضعف القدرة على التطبيق بمفردي على الحاسوب 8

    ةاإللكتروني االستبانةنترنت( لإلجابة على عدم توفر شبكة املعلومات )اإل  9

 ومواضيعه من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية االستبانةاملحور الثاني: عيوب بناء 
 موافقغير 

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 

    بطريقة معقدة ومركبة االستبانةصياغة عبارات  1

    وفقراته طويلة تمتد لصفحات االستبانةأسئلة  2

    على أسئلة مفتوحة االستبانة تحتوي  3

    مثل ) ال أعرف(عدم وجود بعض إجابات ضمن الخيارات  4

    تكرار أسئلة استبيانات تقييم املقرر واملحاضر كل عام 5

    تقييم املدرب أثناء ورش العمل أمام املدرب واملتدربين استبانةتمرير  6

    بمواضيع خارج التخصص واالهتمام استبانةتمرير  7
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 لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةاملحور الثالث: درجة صدق نتائج 
 موافقغير 

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 

    بدرجة اهتمام وتركيز االستبانةفقرات  أقرأ 1

    خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة أقرأ  2

    االستبانةأسئلة  عندرجة صدقي في اإلجابة  3

    الغير واضحة وأجيب األسئلة املفتوحة وأدون مالحظات االستبانةأعلق على فقرات  4

    أفصل بين رأي الشخص ي في التقييم وبين موضوعية األسئلة 5

    املشارك فيه عناية االستبانةأعيي نتائج  6

    االستبانةدرجة ثقتي في نتائج تحليل  7

 موافقغير  لبعض طالب الجامعات السعودية  االستبانةالمحور الرابع: مقترحات لزيادة صدق نتائج 
(1) 

 محايد
(2) 

 موافق
(3) 

    مختصر وقصير االستبانةأن يكون  1
    سهلة التركيب تخلو من التأويل والتعقيد االستبانةأن تكون أسئلة  2
    على األكثرال أوافق(  أو ثالثية االختيار من متعدد  –ال ( ) أوافق  –أن تكون األسئلة مغلقة ) نعم  3
    في بداية الدوام أو منتصفه وليس في نهاية المحاضرات والدوام االستبانةأن يوزع  4
    وبيان أهميته في التطوير لالستبانةأن تكثف ورش عمل التحليل اإلحصائي  5
    التي شارك فيها الطالب وما اتخذ من قرارات االستبانةأن ُتستعَرض نتائج  6

غير مرضي( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة بغير  -تقييم المحاضر أو المدرب على )مرضيأن يقتصر  7
    مرضي

غير مناسب( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة بغير  -أن يقتصر تقييم المقرر  أو البرنامج على ) مناسب 8
    مناسب

    مرشد للشرح والتوضيح االستبانةأن يصاحب تمرير  9
    أن يوفر موقع الجامعة استبيانات مع عرض تحليلها ونتائجها كنماذج تدريبية 10


