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Introduction1.

 KoboToolbox ، الذي سنستخدمھ في ھذا التمرین ، ھو تطبیق●

للبیانات المفتوحة

 یمكن استخدام النماذج التي تم إنشاؤھا باستخدام KoboToolbox في●

ODK مثل األلفة بین النظامین األساسیین.

 ال توجد اختالفات جوھریة بین ھذین النظامین األساسیین ، لكن●

 KoboToolbox یوفر واجھة مستخدم أفضل ، خاصة عندما یتعلق األمر

بتصمیم النموذج الخاص بك.

 ومع ذلك ، إذا فھمت كیفیة عمل KoboToolbox ، فلن تواجھ مشكلة●

في استخدام ODK والعكس صحیح.

KOBOTOOLBOX



ما ھي اإلنجازات الرئیسیة؟

1.

صمم النموذج
مرة واحدة (أي االستبیان)

وزعھا على أكبر عدد ممكن
المساحون (أي الھواتف) كما ترید

ینتھي بك األمر مع تجمیع جمیع االستطالعات في
مجموعة بیانات واحدة

 معالجة البیانات المجمعة واستخدامھا لمزید من
التحلیل

 عدد من
المساحین

 مجموعة بیانات
مشتركة

استبیان واحد



تمرین (2)

انشاء حساب●
بناء نموذج اإلستبیان ●
استخدام نموذج اإلستبیان ●
تحلیل أولي للبیانات المجموعة و تحمیلھا ●



للبدء ، انتقل إلى www.kobotoolbox.com و أنشئ حساًبا جدیًدا للباحثین.

Tutorial2.1 Setting up

http://www.kobotoolbox.com/


To start a new project (i.e. form), click on New [1] and then choose Build from scratch [2].

Tutorial Building a form2.2



 امأل تفاصیل المشروع على النحو
التالي:

Project name: Workshop 

Description: workshop 
survey 

Tutorial Building a form2.2



استخدم اآلن واجھة الویب إلنشاء نموذج بسیط یتكون من 6 أنواع مختلفة على األقل من األسئلة. استخدم األنواع المدرجة أدناه:

Tutorial Building a form

 ھناك أنواع أخرى من األسئلة یمكنك استخدامھا. ال تتردد في
 االستكشاف! تأكد من أن لدیك ھذا الرابط في متناول الید
https://docs.getodk.org/form-question-ty

/pes 
 یحتوي على وصف مفصل ألنواع األسئلة التي یمكنك

استخدامھا.

2.2

https://docs.getodk.org/form-question-types/
https://docs.getodk.org/form-question-types/


 بمجرد االنتھاء من إنشاء األسئلة ، یجب أن یبدو النموذج
كما یلي:

Tutorial

بناء نموذج اإلستبیان 

2.2



Exit the form builder by clicking on Save [1] and then on the return to list [2]

Tutorial

Before using the form in a phone, you have to deploy it.

2.2



 الستخدام االستبیان ، یجب علیك االنتقال إلى متجر
Kobo و تثبیت تطبیق  Google Play 
 Collect. بعد اكتمال التثبیت ، افتح التطبیق واتبع

الخطوات الموضحة أدناه.

Tutorial2.3

 استخدام نموذج اإلستبیان



Tutorial2.3

 استخدام نموذج
 اإلستبیان



Tutorial2.3

 استخدام نموذج
 اإلستبیان



Tutorial2.3

 استخدام نموذج اإلستبیان



2.4

Data analysis and 
download

• From Reports you get basic descriptive statistics;

• Table consists of a spreadsheet with all the data;

• Gallery stores all the media (photos, video, audio;

• Downloads offers options for downloading all the 

data or parts of the data collected thus far;

• Map plots on a map the locations where data was 

collected.

Tutorial 

 یوفر KoboToolbox أدوات أولیة لتحلیل البیانات ، وھي مفیدة للحصول على فكرة أولیة عن البیانات. باستخدام مستعرض الویب الخاص
 بك ، انتقل إلى لوحة المعلومات الخاصة بالنموذج واستكشف خیارات التصور المتوفرة



(3) تمرین 



3.

اآلن بعد أن تعرفت على كیفیة عمل Kobotoolbox ، فقد حان الوقت لبناء استبیان سیساعدك على جمع البیانات التي تحتاجھا لتقییم بعض المؤشرات التي 
طورتھا في سیاق إطار عمل االستدامة الذي كنت تستكشفھ.

الھدف النھائي ھو الحصول على مجموعة بیانات واحدة تجمع البیانات التي تم جمعھا من قبل جمیع المجموعات وفًقا للفرق الموضحة في ملحق ھذا المستند. 
ولتحقیق ھذه الغایة ، یتعین على جمیع الفرق استخدام نفس االستبیان - وھذا أمر بالغ األھمیة.

یجب أن یمنحك ھذا أیًضا تجربة أولى لجمع البیانات األولیة كجھد جماعي. ولھذه الغایة ، سیقوم ممثل الفصل (بصفتھ مدیر االستبیان) ببناء االستبیان 
ومشاركتھ مع جمیع الفرق. سیوجھ مشرفك ھذا النشاط في الفصل.

ماذا یجب ان تفعل؟

Exercise



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


