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 يتساءل البعض ممن يجمع الباحث البيانات ؟
 ھل من كل أفراد المجتمع األصلى ؟ أم يقتصر األمر على مجرد جزء منه
وإذا اختار العمل مع مجموعة فقط  ،فكيف يختارھا من المجتمع األصلى ؟
ثم ماذا عن شروط االختيار وأخطائه ؟
يوجد أسلوبان لجمع البيانات :
)أ( الحصر الشامل  :أو كما يسميه البعض دراسة المجتمعات الكلية  ،والتى يتم
فيھا جمع البيانات من كل أفراد المجتمع األصلى موضع اھتمام الباحث
دون أى استثناءات  .ويتطلب ذلك وقت وجھد كبير  ،وكذلك فريق عمل
ونفقات مرﺗفعة  ،نظراً لكثرة عدد األفراد
)ب( العينات  :وھنا يقتصر الباحث دراسته على عينة من المجتمع األصلى ،
على أن ﺗكون ممثلة لھذا المجتمع  ،وﺗحمل نفس خصائصه
 ويفضل الباحثون ھذا األسلوب لألسباب اآلﺗية :
 يمدنا بمعلومات ال ﺗقل دقة عن معلومات الحصر الشامل

 يستحيل فى بعض الدراسات استخدام أسلوب الحصر الشامل
 ﺗقليل التكلفة مقارنة بأسلوب الحصر الشامل
 عامل الوقت المستغرق فى التعامل مع العينات قصير
 صعوبة الوصول إلى بعض أفراد المجتمع األصلى
 ولكن ما ھي العينة ؟
 العينة  :مجموعة جزئية من المجتمع  ،ولھا نفس خصائص المجتمع
األصلى الذى ﺗنتمى إليه
 إذا كان الباحث بصدد اختيار العينة  ،فإن عليه أن يعى ﺗماما ً أن ھناك شرطا ً
رئيسيا ً يحكم قدرﺗه على ﺗعميم نتائجه على المجتمع األصلى  ،إنه التمثيل ،
ويتطلب ھذا ﺗوفر الشروط التالية :
)أ( ﺗوافر كل صفات وخصائص المجتمع األصلى فى العينة  ،بحيث ﺗكون
نموذجا ً مصغراً لھذا المجتمع  ،وآنذاك نستطيع أن نقول  :إن ما يصدق على
ھذا النموذج يصدق على المجتمع األصلى الذى اشتق منه



)ب( التناسب بين عدد أفراد العينة  ،وعدد األفراد الذين يشكلون المجتمع
األصلى  ،فال يكون المجتمع األصلى طالب المرحلة الثانوية مثالً  ،ويتخذ
الباحث عينة عبارة عن فصل دراسى من إحدى المدارس الثانوية مكون من
عشرين طالبا ً

 )جـ( منح جميع أفراد المجتمع األصلى فرصة متكافئة ألن يتم اختيارھم
لالنضمام للعينة  ،بمعنى آخر موضعية االختيار وعدم التحيز لفرد معين أو
فئة معينة دون غيرھا
ولكن ما خطوات اختيار العينة ؟
 -١تحديد أھداف البحث
 -٢تحديد المجتمع األصلى الذى نختار من العينة
 -٣تحديد خصائص المجتمع
 -٤تحديد حجم العينة

ويتوقف حجم العينة على عدة عوامل منھا
)أ( نوع المجتمع األصلى
)ب( فروض البحث
)ج( تكاليف البحث
)د( أھمية النتائج
)ھـ( طرق جمع البيانات
)و( الدقة المطلوبة

أنواع العينات
أوالً  :العينات االحتمالية Probability Sampling
) (١العينة العشوائية البسيطة Simple Random Sample
 ﺗؤدى ھذه الطريقة إلى احتمال اختيار أى فرد من أفراد المجتمع كعنصر من
عناصر العينة
 لكل فرد فرصة متساوية الختياره ضمن العينة
 اختيار فرد فى العينة ال يؤثر على اختيار أى فرد آخر
 وﺗوجد طرق كثيرة لالختيار العشوائي للعينات
 مميزاﺗھا :
 ﺗعطى جميع أفراد المجتمع األصلى نفس الفرصة المتكافئة فى االختيار
 ال ﺗتقيد بترﺗيب معين أو نظام مقصود
 ال ﺗتطلب معرفة سابقة بخصائص أفراد المجتمع األصلى
 ﺗتفادى التحيز العتمادھا على حد كبير على قانون االحتماالت













سھولة سحب مفرداﺗھا حيث ال ﺗتطلب سوى قوائم ﺗتضمن بيانات عن
مجتمع الدراسة
انخفاض خطأ المعاينة حيث ﺗشترط ﺗجانس مجتمع الدراسة
استخدام برامج الحاسب اآللى فى االختيار يوفر كثير من الجھد
والوقت والمال للباحث
عيوبھا :
استخدام جداول األرقام العشوائية لتحديد كل فرد عملية صعبة وخاصة
إذا كانت العينة كبيرة وقد ﺗأخذ جھداً كبيراً
عدم ﺗوفر قوائم عن مجتمع الدراسة  ،وفى حالة ﺗوافرھا فھى عادة ما
ﺗكون غير دقيقة
فى حالة عدم التأكد من ﺗجانس مجتمع الدراسة يمكن أن ﺗقود النتائج
التى يتم التوصل إليھا إلى أخطاء










) (٢العينة العشوائية المنتظمة Systematic Random Sample

يتم فيھا اختيار الحالة األولى من العينة بطريقة عشوائية ثم يمضى
الباحث فى اختيار باقي الحاالت على أبعاد رقمية منتظمة أو متساوية
بين الحاالت  ،بحيث ﺗكون المسافة بين اى وحدﺗين متتاليتين ثابتة فى
جميع الحاالت  ،ونتبع الخطوات التالية :
 -١ﺗحديد المجتمع األصلى ) ( N
 -٢ﺗحديد حجم العينة المرغوب فيه )(n
 -٣ﺗحديد المسافة بين أفراد العينة من خالل K= N/n
 -٤اختر عشوائيا ً عدداً ينحصر بين ) & ١وقيمة ( K
 -٥أضف إلى العدد المختار قيمة  Kبشكل منتظم  ،لتحصل على العينة

مميزاﺗھا :
 ﺗعد من أسھل العينات العشوائية فى التطبيق
 ال ﺗحتاج إلى عملية إعداد مسبق لمفردات الدراسة
 ال ﺗحتاج إلى الرجوع فى كل مرة يتم فيھا سحب المفردات إلى مرجع أو
دليل فيكتفى بالمفردة األولى أما باقى المفردات فتحدد ﺗلقائيا ً عن طريق
صيغة رياضية سھلة ومبسطة
 عيوبھا :
 ﺗستلزم ﺗوفر قائمة حديثة ﺗشمل كافة أسماء مفردات المجتمع األصلى
 قد ﺗكون العينة المختارة غير متجانسة  ،وذلك حينما ﺗختار مفردات على
أبعاد منتظمة يصادف أن يكونوا من طبقة معينة أو من ذوى خصائص
وصفات مميزة وغير متشابھة مع بقية المفردات
 يشترط فى المجتمع األصلى أن يكون األفراد فى ﺗسلسل منسق وﺗدرج من
حيث التنوع

) (٣العينة العشوائية الطبقية Stratified Random Sample
إن المعاينة العشوائية البسيطة كثيراً ما ﺗؤدى إلى الحصول على عينة ﺗبتعد فى
خصائصھا عن خصائص المجتمع مما يترﺗب عليه خطأ المعاينة  .ولزيادة
احتمال ﺗمثيل خصائص المجتمع فى العينة  ،فإننا نلجأ إلى العينة العشوائية
الطبقية  .وھى نوع آخر من العينات العشوائية غير أنھا ﺗتعامل مع مجتمع
غير متجانس  ،ويتم الحصول عليھا بإﺗباع الخطوات التالية :
  -١ﺗحديد وﺗعريف المجتمع األصلى
  -٢ﺗحديد حجم العينة
  -٣ﺗحديد الطبقات الفرعية بناء على خصائص المجتمع األصلى
  -٤ﺗصنيف أفراد المجتمع وفقا ً للطبقات الفرعية السابق ﺗحديدھا وبحيث
ينتمى كل فرد لمجموعة واحدة فقط  ،وذلك حتى ال ﺗتداخل المجموعات ٠
  -٥اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة فرعية

أھم الطرق المستخدمة فى ﺗحديد حجم العينات المسحوبة من الطبقات :
)أ( طريقة التساوى Equal Method
)ب( طريقة التناسب Method Proportional
)ج( الطريقة المثلى Method Ideal
مميزاﺗھا :
 يتحقق التمثيل  ،ليس فقط للمجتمع األصلى  ،بل لكل طبقاﺗه الفرعية مھما
كان بعضھا يشكل أقلية صغيرة
 أدق من العينة العشوائية البسيطة  ،ألنھا ﺗجمع العشوائية وبالتالى ﺗحقق
التكافؤ بين األفراد  ،والحياد فى االختيار  ،والغرضية  ،فنضمن عدم خلوھا
من خصائص المجتمع األصلى
 ﺗتميز بالدقة اإلحصائية وانخفاض نسبة حدوث الخطأ المعيارى  ،خاصة
كلما كانت المجموعات أو الطبقات متجانسة داخليا ً

عيوبھا :
 ﺗتطلب من الباحث التعرف وبشكل جيد على مجتمع دراسته لتحديد
المجموعات التى يتكون منھا
 ﺗتطلب إجراءات كثيرة يجب على الباحث القيام بھا قبل الشروع فى
استخدام أى من العينات العشوائية البسيطة أو المنتظمة
 يقوم الباحث بسحب عدد من العينات ﺗبعا ً لعدد مستويات المتغير الذى
يتعامل معه مما يؤدى إلى مضاعفة الجھد الذى يقوم به

) (٤العينة العشوائية العنقودية Cluster Random Sample
وﺗسمي بعينة المجموعات  ،وعبارة عن مجموعة من العينات العشوائية
البسيطة أو المنتظمة المستخدمة لسحب مفردات مجتمع دراسة واحد  ،ھذه
المجموعة من العينات ال ﺗقل عن مرحلتين وﺗزيد حسب طبيعة الدراسة وفى
كل مرحلة يتم سحب عينة  ،وفى حالة وجود عينة عشوائية واحدة ال نطلق
عليھا عينة عنقودية ألنھا فى ھذه الحالة إما أن ﺗكون عينة عشوائية منتظمة
أو بسيطة
 فيھا يتم اختيار مجموعات وليس أفراد
 االختيار العشوائى لمناطق أو مجموعات أو ﺗجمعات مختلفة مثل المدارس
أو الفصول الدراسية أو المناطق التعليمية  ٠وﺗتصف ھذه التجمعات فى أن
لكل أعضائھا نفس الخصائص
 يمكن ﺗنفيذھا فى مراحل  ،ﺗتضمن اختيار عناقيد ضمن عناقيد أخرى وﺗسمى
العينة متعددة المراحل












خطواﺗھا :
 -١ﺗعريف وﺗحديد خصائص المجتمع األصلى
 -٢ﺗحديد حجم العينة المرغوب فيه
 -٣ﺗعريف وﺗحديد العنقود
 -٤عمل حصر لكل العناقيد  ،أو وضع قائمة بالعناقيد التى يتكون منھا
المجتمع
 -٥ﺗقدير عدد أفراد المجتمع فى كل عنقود
 -٦ﺗحديد عدد العناقيد = حجم العينة ÷ عدد أفراد العنقود
 -٧اختيار عدد العناقيد عشوائيا ً
 -٨عدد أفراد العينة ھم جميع األفراد الذين ﺗشملھم العناقيد المختارة
عشوائيا ً

مميزاتھا :
 ﺗتعامل مع كل المجتمعات المتجانسة بغض النظر عن حجمھا بشرط ان
يكون مجتمع الدراسة موزعا ً فى أكثر من مكان جغرافى
 أن جميع المجتمعات الفرعية المكونة لمجتمع الدراسة األصلى ﺗتشابه فى
الخصائص العامة بصورة كبيرة
 ﺗناسب المجتمعات الكبيرة المتناثرة التى ﺗشغل حيزاً جغرافيا ً شاسعا ً
 يمكن استخدام العينة العشوائية البسيطة والمنتظمة من مرحلة ألخري
 عيوبھا :
 ﺗتطلب خطوات كثيرة ﺗبعا ً لعدد المراحل كما ﺗتطلب سحب عينات كثيرة
أيضا ً ”عينة فى كل مرحلة ”
 احتمال كبير أال ﺗكون العينة ممثلة للمجتمع
 انخفاض مستوى ﺗمثيلھا لمجتمع األصل
 ﺗحليل بياناﺗھا غير مناسب باستخدام معظم أساليب اإلحصاء االستداللى

ثانيا ً  :العينات الالحتمالية








عندما يحتاج الباحث معلومات عميقة دون التقيد بشرط أن يكون لكل
فرد فرصة مساوية لالنضمام للعينة  ،فإنه يلجأ للعينات الالحتمالية
وعدم استخدام العينات االحتمالية أو العشوائية فى اختيار العينة ،
يترﺗب عليه الحصول على عينة متحيزة ﺗتصف بما يلى :
أ -إن اختيارھا ﺗم لسھولة الحصول عليھا
ب -إن الوسائل المستخدمة فى اختيارھا غير سليمة
ج -أكثر عرضة لعوامل التحيز









وھذا النوع من العينات يضطر الباحث الستخدامه عندما يصبح ﺗحديد
مجتمع الدراسة أمراً غير ممكن لعدة عوامل منھا :
 -١حساسية مجتمع الدراسة  ،فمثالً دراسة مجتمعات " المدمنين ،
المجرمين  ،مھربى المخدرات  " ٠٠٠٠٠٠وھنا ينتفى شرط
االحتمالية وﺗصبح العشوائية غير ممكنة٠
 -٢ﺗحديد مجتمع الدراسة ولكن صعوبة ﺗحديد مفرداﺗه فمثالً سكان
مدينة ما محددون ولكن ال ﺗوجد قوائم ﺗشمل ﺗوزيعاﺗھم داخل المدينة
 -٣ھدف الدراسة االقتصار على فئة معينة من األفراد مثل خبراء
التعليم ٠٠٠٠










وﺗنقسم العينات الالحتمالية إلى :
)أ( العينة الصدفية : Haphazard Sample
ھى العينة التى يتم فيھا اختيار أفراد الدراسة نتيجة لعامل الصدفة وليس
ألى عامل آخر
من أضعف العينات الالحتمالية بوجه عام من حيث قدرﺗھا على الوصول
بنتائج دقيقة نظراً الرﺗفاع نسبة التحيز لدى الباحث وانخفاض نسبة التمثيل
لمجتمع الدراسة
ﺗتصف بسھولة التطبيق وال ﺗتطلب أى إجراء مسبق
ﺗستخدم فى البرامج اإلعالمية والتليفزيونية أو قياس اﺗجاھات الرأى
العام حول قضية ما وسؤال من نقابله مصادفة














)ب( العينة العمدية "الغرضية" : Purposive Sample
اختيار الحاالت بناء على ھدف خاص لدى الباحث مثل  :ﺗحليل محتوى
مجلة محددة  ،االستراﺗيجيات المعرفية لدى مدمنى المخدرات دراسة
متعمقة لبعض حاالت التخلف العقلى
ﺗستخدم فى البحوث االستطالعية واالثنوجرافية
ويوجد أنواع كثيرة من العينات العمدية أو الغرضية القصدية
) (١العينة الحصصية : Quota Sample
ﺗتطلب معرفة مسبقة لمجتمع الدراسة من حيث ﺗكوين المجموعات داخله
عملية االختيار فى كل مجموعة ال ﺗرﺗبط بقواعد معينة ولكن لقناعة
الباحث بشرط ان ﺗمثل كل مجموعة فى العينة حسب ﺗمثيلھا فى المجتمع
أفضل العينات الالحتمالية ألن الباحث يختار العينة وفقا ً لخصائص محددة
مسبقا ً ألفراد المجتمع
يصعب فيھا الحصول على عينة ممثلة للمجتمع










) (٢عينة الحاالت المتطرفة : Exterme Sample
عينة ﺗبرز الظاھرة موضع اھتمام الباحث بشكل كبير  ،ويطلق عليھا
عينة الحاالت الشاذة
اختيار حاالت غير ممثلة لمجتمع األصلى
مثال  :يريد باحث التعرف على الخصائص النفسية واالجتماعية للمتسربين
من التعليم االبتدائى وأھم العوامل التى أدت إلى ﺗسربھم  ،فالعينة ھنا
حاالت المتسربين
) (٣العينة المعيارية : Criterion Sample
عينة ينتقى الباحث أفرادھا فى ضوء معايير  ،مثل األطفال من سن )-٣
 (٥سنوات ذوى اإلعاقة البصرية  ،وﺗعد ھذه المعايير مصدر طمأنينة
للباحث إلى حد كبير أن العينة ستمثل المجتمع األصلى











) (٤العينة النظرية : Theory Sample
يرﺗكز اختيار الباحث ألفراد العينة على قاعدة نظرية ﺗحدد أبعاد السمة
موضوع الدراسة  ،والتى على أساسھا سيتم االختيار
يجمع الحاالت بناء على التوجه النظرى الذى ﺗوصل إليه من دراسة
سابقة لمبادئ النظرية
مثال  :يريد الباحث ﺗحليل سلوكيات العاملين فى مؤسسة صناعية فى
ضوء نظرية العمل المھنى وقواعده  ،فيبدأ بمالحظة مجموعة من األفراد
طوال أيام األسبوع  ،ويحلل ﺗصرفاﺗھم فى ضوء ھذه النظرية
) (٥العينة المكثفة أو الشديدة : Intensity Sample
عينة ﺗمدنا بمعلومات وفيرة عن حـاالت ﺗعبر عن الظاھرة بوضوح ،
لكن ليس بشكل حاد كما فى العينة المتطرفة  ،ومثال ذلك اختيار الطالب
ذى المستوى الجيد أو المتوسط

-

-

أخطاء اختيار العينات
التحيز في اختيار العينة وعدم االلتزام بالشروط العلمية
اختيار عينات صغيرة لسھولة التطبيق
ﺗعميم النتائج فى حالة العينات الالحتمالية
عدم ﺗناسب حجم العينة مع حجم المجتمع
االختيار العشوائي مع عدم ﺗمثيل المجتمع
عدم وضوح طريقة ﺗوزيع العينة على المجموعات الفرعية
استخدام العينات العشوائية البسيطة أو المنتظمة بالرغم من عدم ﺗجانس
المجتمع
يجب أن يكون حجم العينة) (------ %٢٥ ، %٢٠ ، %١٠ ، %٥ ، % ٣
من حجم المجتمع األصلي

-

-

-

زيادة حجم العينة مما يجعلھا قريبة من المجتمع األصلي رغبة فى الحصول
على داللة إحصائية
حجم عينة كبير على الرغم من استخدام منھجية البحث التجريبي
استخدام العينة العشوائية المنتظمة بالرغم من عدم وضوح حجم المجتمع
األصلي
وجود تفاوت كبير فى أحجام المجموعات الفرعية للعينة
استخدام المنھج التجريبي وكتابة تم اختيار العينة عشوائيا
استخدام الدراسات الوصفية المسحية واختيار عينة من مجتمع صغير
استخدام المالحظة كأداة لجمع البيانات مع حجم عينة كبير
استخدام العينة العشوائية الطبقية مع عدم توزيع المجتمع األصلي إلى
طبقات

شكرا للتفاعل والمشاركة

