
 جامعة تكريت 

 كلية االداب / قسم االعالم 

 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 خطوات تصميم استمارة االستقصاء  :  (19)  المحاضرة

دهناا عدداان دلااودت الااوتيدت لاا يتطلدت ناالدطنل اافدلااودت ت مااهدونتاااهه د االدو اا ا  دي ن  ناا 

دالسن  تةدتالسنق  ءديهل:

د:دد ااادت ت مااهدلتدط نتاامدك ااادلحاا  لدت ت ااهتحديددد ادهدددام المطلونددة مددس عمدد  االسددتبيان -1

يلوضااود د حاا يد لاااطد اأاانلاددلتدط اان دلهنت اا دلااودو اا اتدتالساانتا تدي ن  ناا  ديل هااالد

 ت  ع ول يدت   ت دج عه دلودتأل  ت ديت جه يدت  عنالد  السنتا ت.

:ديذ ا دلاودلاتردو ج الديو وطايدتألهانت دارة وندوع ادسدةلة المطلوندةتحديد نوع االستم -2

 ك ادلج ودلدلودتألسئ لديتالسنتأ تتي.

يتلنتا تدلسائ لدتالسنق ا ءدد اادلج ودالدل ان ةدلاوددإعداد االستمارة في صورتها ادوليدة -3

تأل  ت :د تلدضوءدت  تمظ يدطأنلاددت ت مهدوعنطيدلسئ لدتالسنق  ءد   حا يدت اهيدطعلالد

   ي تيدجانة.ل

:ديهن دطقومدت ت ماهد عدا  ةد ن  الد قا تيدتصميم وكتانة استمارة االستقصاء نشكلها النهائي -4

 تسن  تةدتالسنق  ءد ح  ه دت نه ئلد ن وتدج هزةد تسننأ خد  ألدنت دت  ل و لدلن .

:ديت نأ اااندد ااادكج  االدلساائ لدتالساانتا تد  ل االدتوزيددا اسددتمارة االستقصدداء علددث المبحددو يس -5

 د  ةدتالسن  تةدك ادت ت مه.يك

وج اددنأا دتسان  تةدتالسنق ا ءدت  و دالديوت طاند ا ن وها :ديت نأ اندلاودي اوردنأاتلدجاانةد -6

 اأ ر دلاوددان دتبج  ا يدت  ل و الد لاوءدمجاتدت عانالد ن اوتدد%75لنه  دكذدال ندلودج ادد

 لن ستلد ن  ايدلع ول وه ديت ا يجد  السننن ج يدت  ن ستلدلنه .د

 الضروري تفصي  وشرح الخطوات المذكورة آنفاً وكما يأتي:ولع  مس 

دليال:دو نطندتألهنت دت  ل و لدلودد يدتالسنتا ت:د

كذدطنتدوقأاتدتألسئ لدت نلدول نه دتسان  تةدتالسنق ا ءدقتقا ند نوداالدت تا نا يدت  أانهن لدك ااد

دتألنوتعدتآلوال:

دت ناالدوأاانهن دت نعاا  دد ااادساا  ي:ديهاالدتألساائ لدأسددةلة تسددتهدم التعددرم علددث الحقددائ د-لددد

ت تائاالددت ت  ديلت تو دلريدت أوديت نوعديت نع اتديت  هنلديت    لدت زيجاالديت انليديت ظا ي 

ديتالجن  دالديغا ه دلودت أ  يدت نلدو ازدتأل  ت .



 الدد:ديوظه دت  اعو لأسةلة تستهدم التعرم علث اآلراء واالتجاهات والمعتقدات والمشاعردد-ب

دلد لدكل  نالدو نطندلي تتدليدلع طا دث  نلد ن نطندتالوج هدليدت  لي.هههدتألسئ 

:ديهاالدتألساائ لدت ناالدطاانيتدأسددةلة تسددتهدم التعددرم علددث السددلوي فددي الماضددي والحاضددرد-ج

ل نوته دموردت نع  دد اد يتدت ت  ديس و  د لدلولفدلودت  وتلفديو وتطد   نأا الاليد

تآلتتءديتالنجااا  د  ااااهدوعتااا دداااودت نحااا قدت ا  ااالد   نتلاااايديتالهن ااا مديتالسااانانتمدي

دتالو   لد  ت  د لدت ع  الدتبدتلال.

دث نا ن:دو نطندنوعدتالسن  تةدينوعدتألسئ لدت  ل و ل:د

دهن عدنود تدلودتسن  تتيدتالسنق  ءدمأفدنوعدت تا ن يديل نوىدتألسئ لديه  :

ت نعاا  دد ااادت  قاا ئطدليد:ديهااودت ااهيدطنلاا ودتألساائ لدت ناالدوأاانهن داالستقصدداء المقددنسد-لددد

ت أاا وعدت   اان ددااودق طااطدلج وداالدلااودتألساائ لدت  عاانةدلأااتق ندذتيدت تاانتئيدت   اان ةد االد

تسنج   يدت  ت وثاودت نلدط  اودت و اوردك اها دلاودلاتردت تا نا يدت  ناو  ةدداودلوضاوعد

دت ت ه.

ادتألسائ لد:ديهلدت هيدطعللدم طلدل را د   ت اوثاود الدتبج  الدد ااالستقصاء غير المقنسدد-ب

ت نلدطنل نه دتالسنق ا ءد   ل طقالديتأل تا لدت  ةوطالدت نالدون ساتهتد انالندلاودكجتا تهتدد ااد

تاللنا ت.ديههتدت نوعدلودتالسنق  ءدطأنهن دت نع  دد ادتآلتتءديتالوج ه يديت  عنقانتيد

ديت  ح د دت نلدط عفدت  حفددنه دلودلتردتالسنق  ءدت  قنو.

عدتالسنق ا ءد الدناوعدتألسائ لدت  قن مالدت نالدط  اودو اازها د ه  دطاثث دناوعدت تا نا يديناو

د  ألنوتعدت رتثلدتآلوال:د

 تألسئ لدت  تنوملدذتيدتبج   يدت   ة. -1

 تألسئ لدت  تنوملدذتيدتبج   يدت   ن ةد)ت نلدطقومدت ت مهد ن لازه د يتدد تدت  ت وث(. -2

  للدك ا (.تألسئ لدت  ة قلد)ت نلدطان تدلنه دت  ت وثدل دطنتطدلددل دط -3

دث  ر ن:دكدنت دتالسن  تةد لد وتوه دتألي الديتلنت تدلسئ لدتالسنق  ء:د

ليدل  ي االدت ت مااهدكدلاا ءدلأااو ةدتالسنق اا ءدك ااادداان دلااودتأل اا ت دت   ااني طودلااودداناالد

ت ت هدليدتأل  ت دت اهطودطأانلاددت و اوردك ااهت ديتتدطل افدلانهتدلا تءةدتألسائ لدت  وجاو ةد اها د

أتدنودانه دلودماهدت تهتديتالسنتا تديت نال ل دي  انه دلودماهد ت طنها د ج ادديكدل ءدتلطهتد ح

ت  ع ول يدت  ل و لددودلوضوعدت ت هديلح  ن .دي لوءدت  تمظ يدت نلدط  ايدد اها د عنا د

طأاانلاددوعاانطيدلساائ لدتساان  تةدتالسنق اا ءد   حاا يدت ااهيدطعلاالدلاا  ي تيدجااانةدالتدت ت مااهدلااند

د  يدج وتنفدلوضوعدت ت ه ديكن ديجا دلسائ لدلتهولالد نطا  دثاتدط نحافدتنا دله ايدطعنقند أن دل تُّ

دههتدت ج نفدليدذتعدلودلوضوعدت ت ه دليدلن د تدطت حد لدووضاحدل دط طنهد لدلسئ ن .

د



دتت ع ن:دو  اتدي ن  لدتسن  تةدتالسنق  ءد ح  ه دت نه ئل:د

دنهاا ديواانلاقه ديكل تجهاا دهناا دطقااومدت ت مااهد عداا  ةد ن  االد قاا تيدتساان  تةدتالساانتا تديقت 

    اااةلدت نه ئااالد ن ااوتدجاا هزةد تسننأاا خد  ألداانت دت  ل و االدلناا .ديطجاافدلتدو ااوتدكماانىد

تألهاانت دت  ئاأاالدت ناالدطأااعادت ت مااهدك ااادو قاقهاا د االدد  ااالدتالسنق اا ءدو قاااطدت نوت اايد اااود

يهنا عدت عنطاندت ت مهديت  ت وثديوو ا دت  را دلودت جهنديت ولامد الدتلنتا تد انسدتالسان  تة.د

لودت قوتدندت نلدطجفدلتدط تداه دت ت مهد لد ا غلدلسئ لدتالسنق  ءدت نلدوأا دندد اادوجا ي د

دت ة وضد لدتألسئ لديلودهههدت قوتدندل دطأول:

دضددتألسئ لد لدليضحددت تتيدل  نل.د-لددد

دض يتطل.تلن دت     يدت نلد ه دلع تد لاقلديوجنفديضدد    يدالديلاتلد ه دي اأمددد-ب

ضدد يدت ن تظ يدت ل يتطلد نزيطندت  ت وثد أسا  دلعقاوردطقاومد  وجتا د  لناا تد انطيدد-ج

دلود اودت تنتئي.

وجناافدت ن نطااندليدت نقااااندغااا دت لاا يتيدسااوتءد االدتألساائ لدليدتألجو االدكذدطجاافدوجناافدد- 

نج  لدتألساائ لدت  ز يجاالديتألساائ لدتبط  ئااالديتأل تاا لدت  ن ااازةدت ناالدوااوملد   ت ااوثد  ساا

دلعانل.

دغ اوضدت أاثترددا لتندلاودد- ه ضددتألجو الديت تانتئيدت  قن مالد أ أاطد اا غلدل  نالدكذدطعانُّ

ددوتليددنمد هتدت أثتر.

وأ اندلااودلتدتألساائ لدوتاانيد   ت اوثد أنهاا دلنأااج لدلااددلحا  لدت ت ااه.ديتتدطنجناافدت ت مااهدد-يد

ت ااوثدلااودوااه  ه دليدلطلاا ندتألساائ لدت ناالدوأاانهن دلع ولاا يدوت ااا الدلااندالدطاان  ودت  

دتسنع  وه .

دوجناافديضااددلساائ لدونل اافدك اانتءدت اا ليدلاا د ااتدط ااودتليدت  ت ااوثدلاااندت ت ااهديلوضااوعد- د

 ت نتتسل.

وجنفديضددلسئ لدو ن يدل ر دلود نطيد  احدماودول فدلودت  ت وثدتلنا تد نطيديتماندد-ح

  ه  . قط.د ه  دوجنفديضددلسئ لدقوط لدالتدقوردت أثتردلندطث يدك اددنمد

دل لأ ن:دوو طددتسن  تةدتالسنق  ءدد ادت  ت وثاو:د

ماااهدطقااومدت ت مااهد  لنااا تدل لاايديسااا لد نو طااددتساان  تةدتالسنق اا ءديونلاا ودق طقاالد

ت نو طااددي ااوردتالساان  تةد حاا يدساا اتديساا طد.د ااه  دد ااادت ت مااهديضاادد  ااالد لاا  تدكداا  ةد

د وثاو.تسن  تةدتالسنق  ءدك ا د عندتسن   ردل ثه دلودلتيدت  ت

دس  س ن:دوج اددنأ دتسن  تةدتالسنق  ءدت  و دلديوت طند ا ن وه :د



 عندلتدط  يدج ددتسن  تتيدتالسنق  ءدت  عتأة دطجفدد ادت ت ماهدلتدطنت  اه د قاندط اوتد

ت تعضدلندلج بدد اه د ل طقلدل قئل.دثاتدطتانلدت ت ماهد ن واافدت  ع ولا يدمأافدجانتيردلدانه د

يوت طندت تا نا يدلاودتسان  تتيدتالسنق ا ء.ديد اادت ت ماهدتسانتع  دلأتق ندالسنا تجدت  ع ول يد

تالسن  تتيدت نالدو  ها د عاضدت  ت اوثاودن ل الدي اتدط   وها ديتتدطتأا دت نن للا يدت وتضا لد

ت نلدط  ودلتدوظه د لددن دلودتالسن  تتي.ديوتقادل م الدوتأاا دننا ئالدتالسنق ا ءديت و اورد

لهتدت   تميدت نلدطجفدد ادت ت مهد اها دتسانانتمدقا سدك ادتسننن ج يد حأتدلح  لدت ت هدلود

 لوضودالديلس  افدكم  ئالدس ا لددنندو  ايديوتأا دت تا ن ي.د

د
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