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 مصطل�ات

ا�متع 

العينة 

املعاينة 

طرق اختيار العينة 

 ح�لية(العشوائية�( 

 ري اح�لية(الغري عشوائية�( 
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 ا�متع

طار العام للك العنارص املكونة �متع ا�راسة� 

ٔأخل واليت �سعى الباحث لتعممي نتاجئ دراس�ته �ليه....املواد, الو�دات, أ�فراد, مجيع العنارص 

 مجمو�ة العنارص اليت متثل الو�دات أ�ساس�ية اليت �شلك جممتع ا�راسة)Rossi et al., 

1983( 

مثال 

طالب املر�� الثانوية مبدينة الر�ض 

اجتاهات معلمي مادة الر�ضيات ��مام حنو اس�ت�دام الس�بورة ا��ية يف التدر�س 

 هل �شمل أ�حساء؟ املعلامت؟ املدارس أ�هلية فقط؟ 
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 (Population) جممتع ا�راسة 

 مقاالت , مصنع, حمتوى مادة, طالب, مزر�ة, و�دة دم(جممتع ا�راسة �شري ٕاىل لك عنرص

 .يقع مضن �دود مجمو�ة ما يمت حتديدها زما� وماك�.)ٔأخل...يف جريدة

 ا�متع املس�هتدف(Targeted Population) 

 من امسه هو ا�متع املس�هتدف ��راسة �ونه ميثل ا�متع الكبري و�شابه يف خصائصه مع

 تفرده �سامت متزيه عن �ريه من ا�متعات الفرعية أ�خرى و�لتايل  ا�متع الكبري

4 



 جممتع ا�راسة

 ا�متع املمكن ٔأو املتاح) (Accessible Population 

حيوي ا�متع املمكن ٔأو املتاح مايتوافر للباحث من عنارص من ا�متع املس�هتدف 

 من ا�متع ) عينات(يف بعض احلاالت قد ال�س�تطيع الباحث حسب عنارص

 :املس�هتدف ٔ�س�باب

مثل دراسة جسناء العزل إالنفرادي ٔأو السجون ذات احلراسات : ٔأمنية1.

 املشددة

بدال من مجيع طالب ٔأو نزالء مص�ة معينة �كتفي الباحث : عوامل مهنجية2.

 بأٔولئك املقيد�ن �الل فرتة البحث
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 العينة

 ح�لية(مصطلح العشوائية�( 

 العشوائية التعين �ختيار �يفام اتفق بل مصطلح �لمي �شري ٕاىل �دم تأٔثري الباحث يف اختيار

و�شلك ٔأدق يه ٔأن �كون ٔ�فراد ٔأو موضو�ات ا�متع فرصة ... عنرص من عنارص العينة

 ....الظهوريف العينة  بطريقة ميكن حساهبا

يه مؤرش �دم الت�زي 

سمى �ح�لية �ون لك عنرص � نفس �ح�ل بأٔن ُخيتار� 

تفيد يف حساب اخلظأٔ املعياري لٕالحصاءه عند �س�تدالل �ىل تقد�رات ا�متع 
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 طرق املعاينة 
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 من أ�مهية مبااكن لتعممي النتاجئ املس�متدة من العينات ) طرق اختيار و�دات العينة(تعترب املعاينة العشوائية

مثل تقد�ر الفرق يف متوسطات ا�متعات بناءا �ىل الفرق بني متوسطات (�ىل ٔأوصاف ا�متع 

 و�ىل هذا مفن املهم ٔأن متثل العينة ا�متع �شلك اكف و دقيق)...العينات

ويمت اختيار عنارص العينة بأٔسلوب القر�ة ٔأو �س�ت�دام احلاسب: العينة العشوائية البس�يطة 

 )ٕاذا توفرت القامئة بعنارص ا�متع –تصلح للمجمتع املت�ا�س ( 

 



 العينة العشوائية املنتظمة البس�يطة
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ويمت فهيا حتديد �دد عنارص ا�متع : العينة العشوائية املنتظمة البس�يطةN  و�دد عنارص العينة املرادة

n فعلينا ٔأن نقسم جحم ا�متع �ىل جحم العينة , فٕاذا اكن �ينا قامئة �لعنارص)N÷ n ( و�سمى الفئة

وقمية الفئة الفاص� �شلك عشوايئ ليكون العنرص أ�ول يف العينة  1الفاص�  ومن مث خنتار �ددا بني 

وبعد ذ� نضيف قمية الفئة الفاص� للعنرص أ�ول لنحصل �ىل الثاين ومن مث �ىل الثاين لنحصل �ىل 

 الثالث وهكذا حىت حنصل �ىل العدد املطلوب للعينة

خنتار رمق عشوايئ  – 50و�ساوي  10�ىل  500نقوم بقسمة  -خشص للعينة 10و نريد  500جممتع : مثال

 13ل  50نضيف القمية الفاص� ... 10�ميثل ٔأول عنرص يف العينة من ٔأصل  13وليكن  50و  1بني 

 وهكذا 113للعنص الثاين ليكون  50نضيف   -ليكون العنرص الثاين  63و�ساوي 

القوامئ املرتبة �ىل (تصلح للمجمتعات املت�ا�سة واليت يتوفر فهيا قامئة �لعنارص مرتبة عشوائيا : خصائص

 )التصلح...ٔأنىث, ذ�ر, ٔأنىث, ٔأساس ذ�ر

 



 العينة العشوائية الطبقية 
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والعينة العشوائية الطبقية �مة عندما: 

 ميكن تقس�مي ا�متع ٕاىل طبقات حبيث �متزي لك طبقة عن �ريها �شلك يؤ�ر �ىل نتاجئ البحث 

حنرص �ىل متثيل اكف للك طبقة من طبقات ا�متع يف العينة 

 :طريقة �ختيار 

 .مق بت�ديد جحم جممتع اللكي1.

مثل ا��ور –يت�ا�س ٔأفرادها (مق بتقس�مي ا�متع املس�هتدف ��راسة ٕاىل طبقات م��زة 2.
 حسب موضوع ا�راسة) �بتدائية -املتوسطة  -وإال�ث ٔأو الثانوية

 .مق بت�ديد �دد ٔأفراد لك طبقة و�س�بة لك طبقة �لنس�بة للعدد اللكي 3.

 )  و�دد العنارص املطلوب من لك طبقة –العينة املطلوبة (مق بت�ديد جحم العينة 4.

 .مق �الختيار العشوايئ البس�يط من لك طبقة حسب �س�بة متثيلها يف ا�متع 5.



 العينة العشوائية العنقودية
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وفهيا يقسم ا�متع البحيث ٕاىل عناقيد ويمت �ختيار من العناقيد �شلك عشوايئ 

 مثل املدارس(تصلح للمجمتعات املتباينة جغرافيا ٔأو ت� اليت يصعب فهيا �ختيار العشوايئ البس�يط( 

طريقة �ختيار: 

–جنوب -شامل–وسط ”تقس�مي مدارس مدينة الر�ض ٕاىل مخس مراكز تعلمي (مق بت�ديد العناقيد 1.

متثل املدارس هنا عناقيد ميكن �ختيار مهنا عشوائيا حبيث �كون عينة البحث ) “غرب -رشق

 املدرسة اكم� 

�ختيار العشوايئ للعناقيد وليست لٔ�فراد فدخول طالب يف عينة ا�راسة يعين �لرضورة دخول 2.

 مجيع طالب مدرس�ته

 متتاز بق� اللكفة واجلهد والسهو� يف حصول البيا�ت وال�شرتط احلصول �ىل قامئة بعدد العنارص3.

 ومن سلبياهتا ٔأن املعاينة للمجو�ات وليس لٔ�فراد وٕاشاكلية �دم ا�متثيل املناسب للمجمتع 4.



 تذ�ر؟

التعيني العشوايئ 

 ىل ) و�دات العينة(توزيع أ�ش�اص�
ٕ��دى طرق ) املس�تقل(املتغري التجرييب 

عينة عشوائية �س�يطة (املعاينة العشوائية 
عينة عشوائية  –عينة عشوائية منتظمة  –

 )عينة عشوائية عنقودية –طبقية 

مثال: 

 توزيع ٔأفراد العينة �شلك عشوايئ �ىل
طريقة �ديثة مقابل (املتغريات التجريبية 

 قدمية

 

 ختيار العشوايئ� 

 ويعين اختيار عنارص العينة من ا�متع
 )اح�يل(�شلك عشوايئ 

مثال: 

 من ٔأصل  ) عينة(خشص  500اختيار
ٕ��دى طرق املعاينة ) جممتع( 1000

عينة  –عينة عشوائية �س�يطة (العشوائية 
عينة عشوائية طبقية  –عشوائية منتظمة 

 )عينة عشوائية عنقودية –
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 معايري صيا�ة الفروض

ٔأن �كون  : 

 موجزا ٔأو مقتضبا1.

 حمددا العالقة بني متغري�ن2.

 )قابال للتعريف إالجرايئ والقياس(قابال لالختبار3.

 منطقيا اليتناقض مع نفسه4.

 مفرسا 5.
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 ٔأنواع الفروض

ميكن تقس�مي الفروض ٕاىل: 

فروض حبث 

فروض صفرية 
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 ٔأخطاء القرار

سمى أ�خطاء املتعلقة بقبول ٔأو رفض الفروض الصفرية ٔأخطاء القرار� 

 اخلطأٔ من النوع أ�ول)α قبو�الفرض الصفري واكن الواجب  رفضويعين  )وتنطق ٔألفا 

 اخلطأٔ من النوع الثاين)β رفضهالفرض الصفري واكن الواجب  قبولويعين ) وتنطق بيتا 
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 مس�تو�ت ا�ال� 

 ٔٔأو قبوال حيث اكن �لينا الرفض, ٕاما رفضا واكن �لينا القبول(نظرا الح�لية الوقوع يف اخلطأ  (

 .فوجب �حتاكم ٕاىل نقاط قطع

 0.01 ,0.05 ,0.10(مس�تو�ت شائعة( 

وتعين احلد أ��ىل خلطأٔ النوع أ�ول ا�ي يتسامح الباحث يف ار�اكبه 

 �5فٕان ذ� يعين ٔأنه من املمكن ٔأن �ر�كب ) 0.05(مبعىن أٓخر ٕاذا اختار الباحث مس�توى دال 

 مرة 100من ٔأصل ) �رفض فهيا الباحث الفرض الصفري والواجب قبو�(ٔأخطاء 

ختيار حسب طبيعة القرار وأ��ر النامج عنه� 

 قبل ظهور النتاجئ(اختيار مس�توى ا�ال� قبل ٕاجراء �ختبار والتجربة( 

 بدائل ٕالجراءات اختبار الفرض الصفري 
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 ٔأدوات البحث العلمي

وسائل مجلع املعلومات والبيا�ت عن املتغريات املراد دراس�هتا 

�ٔأمث 

 �ختبار1.

 �ستبانة2.

 املالحظة 3.

 املقاب�4.
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 �ختبار

مجمو�ة من املثريات : تعريف �ختبار

هتدف ٕاىل استثارة املشارك ليعطي ) ٔأس�ئ�(

وهبدف مقدم �ختبار ٕاىل . اس�ت�ا�ت

معرفة مقدرة الفرد املشارك �شلك �ام 

وليس مقدرته فقط يف إال�ابة عن مايقدم 

 من � من ٔأس�ئ�

تصنف �ختبارات وفقا لعدة عوامل: 

فردي ٔأو مجعي: حسب التطبيق 

عقيل معريف يف مقابل : حسب املُقاس

 و�داين انفعايل

معياري ٔأو حميك املرجع: حسب احملك 

اختبار رس�ة ٔأو قوة: حسب الزمن 

ورقة وقمل يف : حسب طبيعة �س�ت�ابة

 مقابل ٔأداء

مفتو�ة ٔأو مقيدة: حسب طبيعة �س�ت�ابة 
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 )�ستبانة(�س�تبيان 

مزا� �س�تبيان 

 ق� التلكفة 1.

 ق� اجلهد2.

 اختصار الوقت3.

 التطبيق امجلعي4.

 :عيوب

 �دم فهم أ�س�ئ�1.

 �س�بة املعاد اكمال2.

 

و�ة نظر, ٔأداة مجلع  معلومات متثل رٔأي ,

 ٔأخل...مش�ت, احتياج

 ِتصنف وفقا لــ 

 مفتو�ة1.

 مقيدة 2.
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 طرق لتفادي العيوب

 اخللفية العلمية| السن (مرا�اة الصيا�ة املناس�بة الس�ئ� �ستبانة( 

 ويتحمك فيه الصدق ) �دم إال�الل| �دم إالمالل (مرا�اة الطول املناسب يف �س�ئ� و �ددها

 والثبات

ٕايضاح هدف ا�راسة ؤأمهيهتا 

 ٔأمهية مشاركته والفوائد ا�متعية ٔأو الفردية(�شجيع املس�تجيب( 

 ٕاعطاء صفة الرمسية والشلك امجليل لالستبانة 

ٕاهداء رمزي �س�يط مع �ستبانة لتشجيع املشاركة 

 جتنب �س�ئ� املنفرة 

 إالبداع يف املتابعة 
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 خطوات بناء �ستبانة

 ٕا�ادة صياغهتا  وأ��ذ �لتوصيات .7

ٔأولية ٔأو (تطبيقها �ىل عينة اس�تطالعية . 8

 )مبدئية

حتليل �ستبانة و اس�تخراج النتاجئ . 9

إالحصائية والقيام بقرارت حيال الثبات 

 والصدق

 ).الثبات-الصدق العاميل-ا�ساق الفقرات(

 تطبيق �ستبانة مجلع املعلومات. 10

 حتديد املوضوع1.

 )لغة(حتديد ا�متع املس�هتدف 2.

مراجعة ا�راسات وأ�دبيات املتعلقة 3.

 مبوضوع �ستبانة

 حرص حماوره ؤأبعاده4.

 عصف ذهين بأٔس�ئ� تغطي أ�بعاد5.

 عرضها �ىل �رباء و ذوي العالقة6.
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