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 تصميم االستبانة

يتم تصميم االستبانة وفق أهداف الدارسة ووفق المخرجات المتوقعة من الدراسة، وبالتالي فإن 
أجزاء االستبانة يتم بناؤها بناء على الهدف من كل جزء، حيث أن كل جزء من األجزاء متعلق 
بتحقيق هدف فرعي من أهداف الدراسة، ويتناول موضوع معين، يختلف أو يرتبط باألجزاء األخرى 

 شكل مباشر. ب

االستبانة التي تم بناؤها في هذا التدريب هي استبانة مختصرة تتعلق بجمع بيانات عن األسرة، 
تحتوي على ثالثة أجزاء الجزء األول يتعلق بالرقم المفرد لألسرة وهو الرقم المحدد من خالل 

(، ويتكون من Key) لألسرة في عينة الدراسةاألرقام الوطنية لألسر، أو من رقم منفرد يعطى 
 . أربع خانات

( وهو المستوى األعلى في تصميم االستبانة Recordأما الجزء الثاني لالستبانة ويسمى السجل )
فيحتوي على معلومات حول موضوع متخصص عن األسرة وفي هذه الحالة يحتوي معلومات 

(، Itemنها بند )عن خصائص أفراد األسرة، أما المتغيرات الفرعية في الجزء األول فيسمي كل م
(، البند Items( يوجد ثالثة بنود )Record 1ففي االستبانة موضع الدراسة في الجزء األول )

األول هو العمر، والبند الثاني هو الجنس، والثالث الحالة الزواجية، ولكل بند من بنود يوجد من 
العمر، قد تكون القيم  مجموعة من القيم تمثل اإلجابات المحتملة لكل بند من البنود، ففي حالة

مفتوحة أي ممكن أن يأخذ الجنس أي رقم خالل فترة عمرية طويلة، أـو يمكن أـن تكون القيم 
وفي هذه الحالة مدى العمر فئات عمرية موزعة بشكل منتظم، وهو ما سيتم استخدامه في المثال، 

الثة قيم، األول ذكر أما الجنس فله ث(، أي أنه في خانة العمر سيتم استخدام خانتين، 0-99)
، وفيما يخص وسيتم استخدام خانة واحدة إلدخالها (2( والثانية أنثى ولها القيمة )1وله القيمة )

، وسيتم (2(، والثانية أعزب ولها القيمة )1الحالة الزواجية فلها قيمتان، هما متزوج ولها قيمة )
 . استخدام خانة إلدخالها
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( ويتناول خصائص المنزل، فالبند األول 2تحتوي على سجل رقم )والجزء الثالث من االستبانة 
(Item( يتناول نوع المسكن، وله ثالثة قيم أسرة منفردة )أو بدون سكن 2(، أو أسرة جماعية )1 )
(، والثانية معدن 1(. والبند الثاني يسأل عن نوع سطح المنزل وله ثالث قيم، األول خشب )3)
 . تم استخدام خانة إلدخالها، وسي(3( والثالثة أخرى )2)

Household Questionnaire 

 

Household ID Household Characteristics Survey 

    

 

All Persons 

 Age Sex 

1- Male 

2- Female 

Marital status 

1. Married 

2. Single 

         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

Household Information 

Type Household   Type roof   

1. Single family  

2. Multi-family 

3. Homeless 

 1. Wood  

2. Metal 

3. Other 
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يتم العمل في البرمجية من خالل التدرج في إنشاء االستبانة، حيث يتعلق الجزء األول ببناء 
االستبانة من خالل بناء قاموس البيانات، وهو القاموس الذي يوضح تسلسل األجزاء والبنود والقيم 

طوة الثالثة لكل جزئية في االستبانة. أما الخطوة التالية تتعلق ببناء نموذج إدخال البيانات، والخ
تتمثل في بناء التطبيق على البرمجية، واألخيرة هي عملية نقل البرمجية إلى األجهزة الذكية 
وربطها بالخوادم التي سوف تستقبل البيانات، وفي الوقت نفسه يمكن استخدام التطبيق على 

ق وتحويلها إلى األجهزة الذكية واالحتفاظ بالبيانات على األجهزة الذكية لحين تفريغها من التطبي
 قواعد بيانات باستخدام أكسل أو أي برنامج قواعد بيانات أخرى. 

، حيث نقوم بفتح الصفحة التي تحتوي على (CSProيتم تنزيل البرمجية من الموقع الخاص )
Software( ثم النقر على تنزيل ،Download ونختار تنزل البرنامج على ) 

 
بعد تنزيل البرنامج، تبدأ عملية تحميل البرنامج وننتظر حتى  من خالل النقر مرتين على األيكونة

 نهاية تنزيل البرنامج. 

حيث أن  نبدأ بتشغيل البرنامج من خالل النقر مرتين على أيكونة البرنامج 
 . 7.7أحدث نسخة للبرمجية هي 
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 (Data Dictionary)إنشاء فهرس البيانات في البرمجية 

(، والتي توضح ما هو المطلوب عمله من خالل البرمجية، 1الشاشة رقم )عند فتح البرمجية تظهر 
والخطوة األولى تبدأ من خالل تصميم فهرس البيانات في البرمجية، وتصميم الفهرس يتم من 

( ثم النقر على Create New Applicationخالل إنشاء تطبيق جديد، حيث نقوم بالنقر )
(Ok ـ حيث تظهر)( 2الشاشة رقم .) 

 
 (: الشاشة التي تظهر إلنشاء تطبيق جديد عند فتح البرمجية 1الشاشة )

( الموجودات في البرمجية حيث سيتم اختيار األيكونة إلنشاء فهرس البيانات 2توضح الشاشة رقم )
(Data Dictionary( ولكن كما هو واضح من الشاشة .)أن األيكونة المتخصصة في إنشاء 2 )

( من الشاشة Other( ال تظهر، لذلك نقوم بالنقر فوق )Data Dictionaryقاموس البيانات )
 (. 3( لتظهر الشاشة التي تحتوي فهرس البيانات كما في الشاشة )2)
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 Data Dictionary(: تظهر إلنشاء تطبيق جديد وال تحتوي على 2الشاشة )

 
 (Other( تحت أيكونة )Data Dictionary( توضح موقع )3الشاشة )

( والتي من خاللها سيتم 4تظهر الشاشة التالية شاشة ) Data Dictionaryبعد النقر على 
وسيتم تخزينه في المجلد الذي ( Household_survey)إعطاء اسم لملف قاموس البيانات 
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( في الجزء السفلي امتداد الملف الذي سيتم 4. ويظهر في الشاشة )saveبالنقر على  نرغب فيه
، أي أن Data CSpro Fileوهي اختصار  dcf.من ثالثة أحرف بعد النقطة إنشاؤه ويتكون 

ووجود امتداد الملف يسهل تمييز نوع الملف هذا الملف يمثل قاموس البيانات في البرمجية. 
 واستخدامه داخل البرمجية، ويظهر هذا الملف باللون األزرق لالستدالل عليه. نقوم 

 
 لقاموس البيانات ويظهر فيها نوع امتداد الملف (: شاشة تخزين اسم الملف4شاشة )

( مكونات 5وتظهر الشاشة ) يبدأ التطبيق بالعمل مع خالل إنشاء شاشة تلقائية لقاموس البيانات،
ويظهر في الشاشة الجزء األيسر شجرة فهرس البيانات، حيث تظهر  شاشة فهرس البيانات،

 إلنشاء الرقم الخاص باالستبانة باللون النهدي بشكل تلقائي، ويظهر سجل باللون األزرق.  األيكونة
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 (: مكونات شاشة إنشاء فهرس البيانات5شاشة )

 

 إنشاء المفتاح لالستبانة 

( حيث ننقر على إشارة Id items)أيكونة إنشاء الرقم الخاص باالستبانة  (6الشاشة )تظهر 
تاح األيمن ف، ونضغط عليها ومن خالل الضغط المNew identificationالمربع ليظهر بعدها 

لتظهر على  Modify item(، حيث نختار 7للماوس فتظهر مجموعة خيارات كما في الشاشة )
الشاشة اليمين سطر يحتوي على مجموعة من العناصر ولكل منها وظيفة موضحة في الجدول 

(1 .) 

 
 إنشاء رقم فريد لكل استبانة (: أيكونة6شاشة )
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 من خالل النقر على مفتاح الماوس األيمن new item( أيكونة التعديل على 7شاشة )

 

 اليمنىتظهر الشاشة التالية على الجهة 

 
 New Item(: مكونات وعناصر 8شاشة )

 

 الوظيفة المكون 
Item label  وصفإضافة ( للبندItem ويمكن كتابة أي نص مع )فراغات 

Item name ( كتابة اسم البندItemوعادة يكون بحروف كبيرة وبدون فراغات ) 
Data type ( نوع البيانات رقميةNumeric( أو نصية )Alpha) 

Start المكان الذي تحدده البرمجية لتخزين كود االستبانة 
Len (Length) (4ة )في االستيان طول الكود أي عدد الخانات التي يحتوي عليها 

Item type ( نوع البندItemرئيسي أو فرعي ) 
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Occ 
(Occurrence) 

 يتكرر البند في مكان آخر أم ال

Dec 
(Decimals) 

 عدد الخانات العشرية في الرقم

Dec Char  إذا كان هناك خانات عشرية مدخلة يجب أن يظهر في هذه الخانةYes 
Zero fill  خانات( إذا كانت موضوعة  4الرقم عدد الخانات التي تظهر )حدد طول

(Yes( ففي حالة إدخال الرقم )لالستبانة األولى فيظهر في قاعدة 1 )
 0001البيانات 

 

 (Recordإضافة سجل )

، فيظهر في الجزء األيمن بيانات يجب New Recordنقوم بالنقر على أبكونة إلضافة سجل 
تعبئتها لتعريف السجل، وفي البداية يظهر وصف السجل، ونقوم بتعبئته وفق الشروط السابقة 

، ويظهر فيها رقم السجل في type value( وكذلك اسم السجل، ومن ثم 1الواردة في الجدول )
إذا كان  Required، ثم تظهر ( في الترتيب حسب االستبانة1( كونه السجل رقم )1البرمجية )

"، وإذا كانت تعبئته ليست أجبارية نختار Yesهذا السجل أثناء تعبئة االستبانة نختار "يجب تعبئة 
(No ،وفي االستبانه أعاله، فإن سجل األفراد قد يترك فارغًا إذا كانت المنزل فارغ ،) والخاصية

وتمثل أكبر تكرار لنفس السجل في االستبانة، وفي االستبانة مثال الدراسة، فإن  Maxاألخيرة 
 . (9، كما في الشاشة )( مرات لعشر أفراد من األسرة10هذا السجل سوف يتكرر )

 
 (: مكونات خصائص السجل 9شاشة )
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 (Records( في السجالت )Itemsإضافة البنود )

 

 
 في السجل Itemsإضافة البنود (: 10الشاشة )

تضاف خصائص البنود وفق المحددات المذكورة مسبقًا للسجالت ولكن اآلن نحددها للبنود 
Items. 

 
 (: مكونات خصائص البنود 11الشاشة )

بعد عملية بناء البنود في السجالت ووفق االستبانة، فإنه يتوجب النزول لمستوى أقل وهي القيم 
 Add value setللمتغيرات أو البنود في االستبانة، ويتم إضافتها من خالل النقر على شاشة 

 (. 12كما في الشاشة )
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 (Items( للبنود )values: طريقة إضافة القيم )12الشاشة 

 valueالعناصر التي يجب تعبئتها لوصف القيم وتتضمن إضافة وصف ) 13الشاشة تظهر 
set label )( واسم لمجموعة القيمةvalue set name ،) ثم من خالل الضغط علىtab  ننتقل

ورقم البداية للقيمة ورقم النهاية. عند االنتهاء في آخر  value labelلمستوى أقل لوصف القيم 
 (. 14و 13)الشاشة من لوحة المفاتيح للخروج من تعريف القيم.  escسطر فارغ نضط عل 

 

 
 : مكونات عناصر مجموعة القيمة13الشاشة 

 
 : مكونات عناصر القيم 14الشاشة 

الذي نرغب بإضافة قيم  Itemإلضافة القيم في حالة الفئات بطريقة تلقائية، نضغط على البند 
من خالل مفتاح الماوس اليمين،  generate automatic valueعلى له تلقائيًا، ثم نضغط 
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ثم نحدد بداية الفترة ونهايتها وطول الفترة ويجب أن تكون منسجمة مع عدد الخانات المحددة 
 لتظهر القيم تلقائيًا.  okللبند، ثم 

 بعد االنتهاء من وصف القيم، نحصل على شجرة لمكونات قاموس البيانات كما يلي: 

 
 شاشة قاموس البيانات لالستبانة الواردة في بداية التطبيق: 15الشاشة 
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 إنشاء نماذج إدخال البيانات

 16نحصل على الشاشة  Newثم  Fileمن أجل إنشاء نماذج إدخال البيانات نقوم بالنقر فوق 

 
 (Data Entry Application: اختيار التطبيق الجديد الذي نرغب بإنشائه )16الشاشة 

 17وتظهر الشاشة التالية  Okنقوم بالنقر فوق 
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 اسم الملف لنموذج إدخال البيانات  تخزين: شاشة 17الشاشة 

ثم نضغط  ent.*( حيث نوع امتداد الملف Household_Survey2نقوم بإدخال اسم الملف )
 فتظهر الشاشة التالية:  Saveعلى 

 
 بيانات الراغبين ببناء نموذج إدخال له( يطلب البرنامج تحديد اسم قاموس ال18الشاشة )

بالنقر وفق النقاط الثالثة على يمين السطر، تظهر الشاشة التالية الختيار ملف قاموس 
 البيانات التي تم إعداده مسبقًا، كما يلي: 
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: اختيار ملف قاموس البيانات الذي نرغب بإنشاء نموذج إدخال له19الشاشة   

 تظهر الشاشة التالية:  saveبعد أن يتم اختيار ملف قاموس البيانات والضغط على 

 
 : نختار اسم قاموس البيانات الذي نريد إنشاء له ويظهر كما في الشاشة 20الشاشة 

 تظهر الشاشة التالية:  Okنضغط على 
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تظهر الشاشة التالية تسأل إذا كنت توافق على إنشاء  إنشاء ملف إلعداد نموذج البيانات ،

نموذج إدخال تلقائي للبيانات باالعتماد على قاموس البيانات المستخدم إلنشاء النموذج من 
 خالل الشاشة التالية

 
حيث  إلنشاء ملف تلقائي ثم نقوم بالتعديل عليه الحقًا إلنشاء نموذج إدخال yesنضغط على 

 تظهر الشاشة التالية

 
إذا لم  Okتوضح الشاشة مواصفات إنشاء الملف التلقائي إلدخال البيانات، نقوم بالنقر فوق 

 نرغب تعديل أي جزء لطرقة عرض نموذج اإلدخال، ثم تظهر الشاشة التالية 
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قة تظهر الشاشة السابقة نموذج االدخال ويعرض لكل جزء من أجزاء قاموس البيانات بطري

من خالل النقر  person informationمنفصلة، حيث نقوم بشطب نموذج الخاص بإدخال 
 كما في الشاشة ، deleteعليها ثم نقوم بعرض مفتاح الفأرة اليمين ثم نختار 

 
 ، فتظهر الشاشة كما يلي: Household informationنعيد نفس الخطوة لسجل بيانات المنزل 
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 يصبح نموذج إدخال البيانات كما في الشاشة التالية: 

 
 للسجل األول والثاني على الشاشة السابقة نقوم بعمل الخطوات التالية:  اإلدخالإلضافة شاشات 

 فتطهر اشاشة كما يلي:  dataفي الجزء السفلي من شاشة نموذج اإلدخال نقوم بالنقر على 
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يظهر من الشاشة السابقة في الجزء اليسار محتويات قاموس البيانات، بينما في الجزء اليمين 

يظهر نموذج اإلدخال، نقوم بالنقر فوق السجل األول وسحبه من الجزء اليمين إلى اليسار 
 ليظهر نموذج ادخال السجل األول على اليمين كما يلي: 

 
 ض النموذج، وتظهر الشاشة كما يلي: للقبول بمواصفات عر  okنقوم بالنقر على 
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يصبح نموذج اإلدخال يحتوي على جزئين من االستبانة األول لكود االستبانة والثاني للسجل 

 householdاألول الخاص باألفراد، نقوم بإعادة الخطوة السابقة لسحب معلومات المنزل )
information من الجزء اليسار إلى اليمين والموافقة على مواصفات عرض السجل الثاني )

 لتظهر الشاشة التالية تحتوي على جميع نماذج اإلدخال في االستبانة 
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وتصميم االستبانة التي  يظهر من خالل الشاشة السابقة أن هناك فروق بين نموذج األدخال

نرغب بجمع بياناتها، نقوم بإجراء تعديل على النموذج ليصبح شكل النموذج مطابق إلى حد ما 
 لشكل االستبانة، كما يلي: 

من أجل إضافة نص يحتوي على عنوان االستبانة، نقوم بالنقر على سطح النموذج الفارغ، 
 ما يلي: وننقر على مفتاح الفأرة اليمين، تظهر خيارات ك
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 فيظهر مربع لطابعة النص المطلوب كما يلي:  add textنقوم بالنقر فوق 

 
، فيظهر النص Okنقوم بطباعة النص المطلوب باللغة اإلنجليزية أو العربية، ثم ننقر فوق 

ثم ننقر فوق النص فيظهر مربع متقطع نحرك الفارة لحين ظهور شكل داخل نموذج اإلدخال 
 صليب حيث يجر النص إلى الموقع الذي نرغب فيه داخل نموذج اإلدخال كما يلي: 
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نقوم بتكرار العملية إلضافة جميع النصوص المطلوب إضافتها في المكان المحدد لها، من 

 رغوبة يظهر النموذج كما يلي: خالل إضافة نص، وبعد إضافة جميع النصوص الم
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لتغيير موضع الجزء الخاص ببيانات المنزل نقوم بتحريكها بنفس الطريق ونضعها بترتيب 

 يتطابق مع االستبانة كما يلي: 
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لكل من السجل األول والثاني، إلضافتها للسجل الثاني نقوم بإضافة  valuesنقوم بإضافة القيم 

نصوص  3وكذلك إضافة  household typeنصوص تحتوي على خيارات نوع المنزل  3
، ثم نقوم بتحريك الخيارات من خالل  household roofتحتوي خيارات نوع سقف المنزل 

 عملية السحب تحت كل متغير وتظهر الشاشة كما يلي: 



27 
 

 
لتنسيق النصوص نقوم بتظليلها من خالل سحب الفأرة عليها جميعًا فتظلل الجزء األيمن معًا ثم 

لتظهر جميعها في سوية واحدة إلى  leftمن القائمة الرئيسية ثم نختار  alignننقر على 
 اليسار، كما يلي: 
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، نقوم بالنقر على marital statusوالحالة الزواجية  sexإلضافة القيمة لمتغيرات الجنس 

 وتظليله ثم ننقر مفتاح الفأرة اليمين، فيظهر الشكل التالي:  Sexعمود 
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 فنظهر الشاشة التالية:  column propertiesنقوم نقر 

 
من لوحة المفاتيح حيث يبدأ  ctrl+enterثم ننقر معا على  sexنضع المؤشر مع نهاية 

 ctrl+enterالمؤشر في التالي ثم نضيف قيمة الجنس األولى وفي القيمة األولى ننقر على 
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فتظهر القيم تحت  okمرة أخرى فيذهب المؤشر إلى السطر التالي لطباعة القيمة الثانية، ثم 
sex ويظهر شكل نموذج اإلدخال النهائي كما يلي: كما يلي ، 

 
( فتظهر بعملية إدخال البيانات نقوم بالنقر فوق اإلشارة الضوئية من شريط األدوات )للبدء 

 الشاشة التالية:



31 
 

 
من خالل الشاشة السابقة يجب تحديد الملف الذي سيتم عليه إدخال البيانات، ننقر النقط 

 الثالثة على اليمين فتظهر الشاشة: 

 
انات لها، وفي حال لم تكن القاعدة موجودة نقوم نختار قاعدة البيانات التي سيتم إدخال البي

 تظهر الشاشة التالية:  saveبإنشاء قاعدة جديدة، بعد النقر على 
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للدخول إلى شاشة إدخال البيانات، حيث أن أو خطوة في اإلدخال تبدأ من خالل  okننقر فوق 

 إدخال كود مدخل البيانات كما يلي: 

 
 بعد أدخال الكود نصل إلى شاشة إدخال البيانات التالية: 
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نجد أن المؤشر يظهر في خانة كود األسرة مباشرة، نقوم بإدخال كود األسرة األولى، ثم ننتقل 

نبدأ بإدخال بيانات الجزء الثاني ألفراد  Tabأو  enterإلى الجزء الثاني من خالل النقر على 
األسرة كانت األسرة مكونة من فردين بعد اإلنتهاء من إدخال الفرد الثاني نقوم بالنقر على 

ctrl+/ لالنتقال للجزء الثالث عبد االنتهاء من الجزء الثالث تظهر الشاشة التالية 
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سرة جديدة إلى البرمجية، في الجزء ، ثم نبدأ بإدخال أإلضافة الحالة yesنقوم بالنقر فوق 

 األيسر من نموذج اإلدخال يظهر 
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، إلنهاء عملية ادخال أسرة 13عدد األسر التي تم إدخالها، في الشاشة السابقة هناك بيانات 

( من قائمة األدوات، بعد االنتهاء من عملية اإلدخال، يمكن الحاالت نقوم بالنقر على )
الدخول أي بيانات أي اسرة وإجراء تعديل عليها وحفظها مرة أخرى، أو ادخال أسر جديدة من 

 لتبدـأ عمليات اإلدخال ألسر جديدة.  add casesمن القوائم ثم  Modifyخالل الضغط على 

 من قاعدة البيانات Tabulationاستخراج جداول بيانات إحصائية 

 

 

 

  

 

 
 


