أوالً :تنقسم االستبانات إىل فئتني كالتالي:
.1

استبانات الطالب/الطالبات السعوديني الدارسني خارج اململكة ،ويلزم الباحث ألجرائها:
• احلصول على موافقة من وزارة التعليم العالي مشفوعة خبطاب امللحقية لتسهيل تطبيق االستبانة
يتضمن معلومات عن الباحث /الباحثة والسماح له/هلا بتطبيق االستبانة يف جامعة جدة.

.2

استبانات طالب /طالبات الدراسات العليا الدارسني باجلامعات السعودية ويلزم الباحث إلجرائها:
• احلصول على خطاب من جامعة الباحث/الباحثة موجه اىل سعادة وكيل جامعة جدة للدراسات العليا
والبحث العلمي يتضمن بيانات الباحث وبيانات التواصل معه ومعلومات عن االستبانة والرابط
اإللكرتوني لالستبانة وطلب السماح بتطبيق االستبانة وتسهيل مهمة الباحث بإجراء الدراسة جبامعة
جدة.
• احلصول على خطاب جلنة أخالقيات البحث العلمي جبامعة الباحث باملوافقة على إجراء االستبانة.

ثان ًيا :شروط االستبانة:
.1

ينبغي إنشاء نسخة إلكرتونية من االستبانة حتى يتسنى توزيعها إلكرتونيًا على الفئة املستهدفة من
االستبانة

.2

جيب أن تكون االستبانة اإللكرتونية مطابقة لالستبانة الورقية اليت مت اعتمادها من جهة الباحث.

.3

جيب حتديد الفئة املستهدفة والكليات واجلهات املراد توزيع االستبانات بها جبامعة جدة

.4

جيب أال متس االستبانة الدين أو الدولة بقطاعاتها أو نظام احلكم وأال ختوض يف املوضوعات اليت
تؤثر سلباً على متاسك اجملتمع السعودي

.5

جيب أال تتعارض االستبانة مع سياسات جامعة جدة وتوجهاتها

.6

أن تكون األسئلة يف موضوع البحث وأال خترج عن مضمونه

.7

وضوح األسئلة من حيث الطرح واملضمون لتخدم أهداف البحث ولسهولة اإلجابة عليها
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ثالثًا :آلية تقديم الطلب:
.1

جيب على الباحث إرسال املستندات التالية:
 )1خطاب تسهيل املهمة من جامعة الباحث أو مرجعه األساسي ويكون موجه لسعادة وكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث والعلمي.
 )2صورة ضوئية معتمدة من جامعة الباحث لكافة صفحات االستبانة الورقية.
 )3خطاب من جلنة أخالقيات البحث العلمي من اجلامعة املنتسب إليها الباحث باملوافقة على
إجراء االستبانة.

.2

جيب على الباحث ارفاق النموذج التالي بعد تعبئته وتوقيعه إلكرتونيًا من قِبَل الباحث:
" منوذج طلب التقديم على إجراء دراسة حبثية وتطبيق استبانة جبامعة جدة "

رمز االستجابة السريعة

رابط النموذج
https://www.uj.edu.sa/GetFile.aspx?id=263152&fn=UoJeddah-Questionnaire-Template-Word-v6.docx

.3

جيب على الباحث إرفاق الرابط اإللكرتوني لالستبانة أو رمز االستجابة السريعة لالستبانة بالنموذج
السابق.

.4

جيب أن حتتوي االستبانة اإللكرتونية على مقدمة موجزة عن البحث على أن تتضمن وجود مقدمة
استفتاحية لطالب البحث يشرح البحث وعنوانه وأهدافه.

.5

يتم دراسة طلب توزيع االستبانة بشكل دقيق من قِبَل جلنة تدقيق االستبانات بعمادة الدراسات العليا،
ثم يتم ابالغ الباحث باملوافقة أو االعتذار من خالل الربيد اإللكرتوني املسجل للباحث.

.6

إذا متت املوافقة على اجراء الدراسة وتطبيق االستبانة جبامعة جدة ،يتم توزيعها إلكرتونيًا على الفئة
املستهدفة باجلامعة.
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