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 العينة:
مفهوم العينة:هي جزء من مجتمع البحث األصلي ، يختارها الباحث بأساليب مختلفة، 

 وتضم عددا من األفراد من المجتمع األصلي. 
 

 : أنواع العينات

 (.ينات غري احتمالية ) غري عشوائيةع-1
  ة(.احتمالية ) عشوائي عينات-2 

ة االحتمالية ، وابإلضافة إىل  العشوائية أنواع ولكن بصفة عامة هي العين والعينة
العشوائية متكن من تعميم النتائج على جمتمع الدراسة فهي شرط  كون العينة

من األساليب اإلحصائية ) كاي سكوير ، يت تست ،  أساسي الستخدام الكثري
للعينة العشوائية اهنا متنوعة، أو أن االختيار  حتليل تبايين (.ومن املفاهيم اخلاطئة

احد املارة ويرتك الثاين وهكذا فهذا ليس  من يقف علي الطريق وخيتارغري ذايت ك
 . عشوائي

 
 : شروط العينة العشوائية

 

 : العينة العشوائية جيب أن تتضمن

 

االشخاص ابن يتم اخيارهم بشكل  تساوي الفرص أي تساوي فرص مجيع -1
فرصة   فيجب أن تكون متساوي، فلو قلنا فرضا أن عدد الطالب يف الصف مخسني

الدراسة  وهذا يتطلب اخذ مجيع اعداد مستوى 1/50كل واحد منهم لالختيار هو 
احلاسب  بداية ومن مث تسحب العينة بطريقة عشوائية بواسطة اجلداول العشوائية أو

 ... اخل

يؤثر على اختيار الفرد  استقاللية االختيار أي أن اختيار أي فرد يف العينة ال .-2
هو التايل أو  7رقم  فيتحدد هنا أن 5و  3و  1ان الطالب رقم االخر مبعىن لو اخرت 

املتوقع، فيجب أن الاتثر  أن خيتار الطالب األول والثاين والثالث فالطالب الرابع هو
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 .اختيار شخص على اختيار الشخص التايل

 اسباب اللجوء إلى المعاينة بدل المسح الشامل:

 خشية فساد عناصر العينة    .1

 الوصول إلى جميع عناصر العينة تعذر    .2

 الكلفة العالية والجهد الكبير والزمن المحدود    .3

 اعداد كبيرة من تامدربين    .4

 الحاجة للوصول للمعلومات بسرعة    .5

 التغير في عناصر المجتمع اثناء التعداد    .6

  مجتمع كبير غير قابل للعد. -7

 

 العينات وانواعها:

 العينات االحتمالية والعينات الال احتمالية. تصنف العينات إلى:

 العينات االحتمالية: )فرضية متساوية لجميع العناصر(

 .العينة العشوائية البسيطة    .1 .1

 .العينة العشوائية المنتظمة    .2 .2

 .العينة العشوائية الطبقية    .3 .3

 .العينة العشوائية العنقودية    .4 .4

 .ةالعينة العشوائية المعياري    .5 .5
  

 العينات الالاحتمالية

 .العينة العرضية    .1

 العينة القصدية.    .2

 العينة الحصصية.    .3

 
 

الدراسة فاحياان ال جيد الباحث اال حالة واحدة  وعينة الدراسة حمكومة بظروف
 .التعامل مع هذا احلالة كعينة للدراسة فقط للدراسة عليها فهنا ال بد من

 
 
 
  Sample size حجم العينة 

 
تحديد نوع المسح او االستبيان الذي يمكن استخدامه . وهناك نقاط  ان تحديد حجم العينة يساهم بشكل كبير في

 : تحديد حجم العينة وهي يجب االخذ بها عند
 
الباحث الذي يرغب باجراء مسح ميداني محكوم بموارده  الميزانية المخصصة للمسح او االستبيان : كما نعلم-أ

 اليستطيع في الغالب اجراء المسوحات الكبيرة او ذات العينات الكبيرة بسبب كلفتها المتاحة ، ولذلك فهو المالية
 . النتائج المرجوة منها العالية ، عالوة ان مثل هذه المسوحات تحتاج الى جهود كبيرة من اجل الحصول على
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كون هناك حاجة الجراء مسح الكثر من عادة الت : 1500الحجم االعلى للمستجبين ينبغي ان اليتجاوز  -ب
 . فان ذلك قد يقلص الدقة المرجوة من الدراسة مستجيب ، النه كلما كبر حجم العينة 1000

 
المالئم: هناك صيغة تستخدم في تحديد حجم العينة وهذه الصيغة تعتمد على مستوى  كيفية تحديد حجم العينة -ج

 : كاالتي N لعينةوالصيغة تستخدم لتقدير حجم ا error الخطا
 

N= 1 / error2 
 

نسبة مئوية . على سبيل المثال اذا  ويمثل هنا الخطا حجم الخطا الذي يمكن يصاحب عملية التقدير وهو يمثل
 : التقدير ، اذن سيكون حجم العينة كاالتي يكون مقبوال في±  0.05كان مستوى الخطا هو 

 
N=1/0.052 = 1/0.0025 = 400 

 
  حالة 400عينة هو اذن يكون حجم ال

  Sampling techniques اسلوب المعاينة-
 

اختيار مفردات المجتمع واخضاعها للعمل  يقصد باسلوب المعاينة : هو الطريقة العلمية التي تعتمد لغرض
 . التوصل اليها من معطيات العينة ، لتمثيل مؤشرات المجتمع االحصائي ، بحيث تصلح النتائج ، التي يتم

 
 : االعتبارات نضعها امام االحصائي الذي يريد ان يحدد طريقة المعاينة وهي جموعة منواالتي م

 
يحوي على مجموعة من  العينة مقابل التعداد : كما قلنا سابقا ان العينة هي جزء من المجتمع الكلي الذي -أ

يتضمن المجتمع الكلي فهو  census التعداد الخصائص والصفات واالراء والعادات التي نرغب بدراستها . اما
عينة اي جزء من المجتمع ام عمل تعداد لكل افراد المجتمع وحسب  . ولذلك هنا يجب ان نقرر بين طريقة اخذ

 . عملها حاجيات الدراسة المزمع
 
حالة اذا رغبنا بدراسة مجموعة  تستخدم العينة القصدية في : Purposive sampling العينة القصدية-ب

بصفة معينة او خاصية معينة ، فمثال نرغب بعمل دراسة  ون عينة في هذه الحالة ( يمتازونمن االفراد )يمثل
ساعات وعينة الدراسة هي الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين  10الكثر من  احصائية عن متابعي التلفزيون

 . وهنا قمنا بتحديد فئة معينة ولذلك سميت بالعينة القصدية . (18-25)
 
 random وهي تعد من اسهل طرق المعاينة العشوائية : systematic sampling نتظمةالعينة الم-ج

sampling ، ، الخامس  حيث يتم اختيار مفردات العينة بشكل منتظم ، مثال اختيار التسلسل الخامس ، العاشر
و مجمتع العينة مهمة وهي خل عشر وهكذا لقائمة من االسماء او االفراد . لكن ينبغي ان نكون حذرين من نقطة

الى سالمة طريقة المعاينة المنتظمة وقد تظهر هذه  والتي قد تسئ patterns )افراد القائمة( من انماط معينة
 : االنماط في االسماء المرتبة حسب

 
  المنطقة الجغرافية -1
 
 .الشركات الصغيرة الحجم-2
 
اختيار ارقام  ء المسح عن طريق الهاتف حيث يتمالعشوائية : يتم اعتماد هذه لطريقة في حاالت اجرا االرقام -د

  . بناء على هذه الطريقة الهواتف عشوائيا الجراء الدراسة او المسح اي يتم اختيار افراد العينة
 
ام اكثر من اسلوب معاينة الدراسة ؟ نعم يمكن استخد هل يمكن استخدام اكثر من اسلوب معاينة في نفس -هـ 

لدينا عينة عشوائية بسيطة ، لكن في نفس العينة وجدنا فئة من العينة لها  في بعض الحاالت ،مثال اذا كانت
ما يسمى  مجموع صغيرة من العينة العشوائية ( او)stratum تمتاز بخاصية معينة وهنا لدينا طبقة خاصية او

طريقيتن للمعاينة في نفس  ، لذلك في هذه الحالة سنقوم باستخدام stratified sampling بالعينة الطبقية
 .الدراسة االولى العشوائية والثانية الطبقية
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 االستبيان:

 تعريف االستبيان: -أ
جمع  أوالمكتوبة بغرض استطالع الرأي  األسئلةاالستبيان هو مجموعة من 

 المعلومات حول موضوع معين مثل الحاجة إلى التدريب.
 خدم االستبيان:يست -ب

 الكبيرة من الموظفين. األعدادفي حالة 
 .أخرىلتحديد مصادر االحتياجات التدريبية التي تستوجب استخدام طرق 

 .أخرىلتأكيد المعلومات التي تم جمعها بطرق 
 فوائد االستبيان: -ج

 قلة التكلفة.
 سهل االستعمال.

 .اإلجابةيوفر االطمئنان للمشارك ويمنحه الحرية في 
 وجد العديد من االستبيانات الجاهزة التي يمكن استخدامها.ت

 د. سلبيات االستبيان:
يفسـرها بغير الصورة المطلوبة فتختلف النتائج عند  أو األسئلةقد ال يفهم المشـارك 
 التحليل عن الواقع.

 التي تعالج المشكلة والحلول المقترحة لها األسئلةاحيانا قد ال يصلـح االسـتبيان لطرح 
 بصورة فعالة.

لم تتوفر  إذايحتاج تصميم االستبيان إلى معرفة وخبرة الشيء الذي يرفع التكلفة 
 الخبرة محليا.
 يؤثر على الدقة ويؤدي إلى الشك في مصداقية النتائج. اإلجاباتانخفاض نسبة 

 الستخدام االستبيان بفعالية: إرشاداتهـ 
نيين حـول لغة االستبيان والعبارات بعض المع أراءقبل تصميـم االسـتبيان استطلـع 

 التي يجب استخدامها.
 أنالتي تتوقع  األسئلةحدد النتائج التي تتطلع إلى تحقيقها من االستبيان ثم ضع 

 .إليهاتوصلك 
عليها وتقتل الحماس  اإلجابةالطويلة تصعب  األسئلةاستخدام الجمل القصيرة المفيدة. 

 في المشارك.
 وظيفة المشارك.خذ في االعتبار خلفية و

 .إحصائياالكبيرة من المشاركين لصعوبة معالجتها  األعدادالمفتوحة مع  األسئلةتجنب 
 األقسامعن  باألسئلةكنت تنوي استخدام االستبيان بصورة منتظمة. احتفظ  إذا

 والوحدات التي تقوم بتحديد االحتياجات لها لإلفادة منها مستقبال.
شفاهة وكتابة سرية التعامل مع البيانات التي  وأكد باألمان اإلحساسالمشارك  أعطى

 غرض آخر غير تحديد الحاجة إلى التدريب. ألييقدمها وعدم استخدامها 
كان الغرض من االستبيان هو التعرف على المشاكل المرتبطة بالشكوى والتذمر.  إذا

 الحلول لها. إليجادبهذه المشاكل وسعيها  اإلدارةوضع للمشارك اهتمام 
 عل االستبيان بسيطا ومرتبطا بالمشارك.اج



 

 

 6 

استخدم االستبيان باالضافة إلى طرق اخرى لتحديد االحتياجات التدريبية كالمقابلة او 
 المالحظة.

ال تستخدم االستبيان مع شاغلي الوظائف الدنيا او الذين يقل مستواهم عن الثانوية 
 العامة.

ديهم القدرة على تقديم البيانات تأكد قبل استخدام االستبيان من ان المشاركين ل
 المطلوبة.

 اختبر البيانات بمحاولة االجابة على بعض االسئلة مقدما.
 جرب االستبيان قبل استخدامه مع عينة من المشاركين.
 يفضل مناقشة االجابات مع المشاركين اذا امكن ذلك.

 استخدام االستبيان الجاهز اذا توفر.
 
 

 : بناء االستبانة
 

البحث ليست بالعملية  استبانه للبحث وان كان بناء كأداةدام واسع لالستبانة هناك استخ

  .علمية استبانهال يشكل  األسئلةالسهلة ومجرد وضع عدد من 
 

استخدام  وال بد من ( الصدق والثبات )أهمهاعلمية  حيث ال بد من تحقق شروط

 اإلستبانةالباحث وبشكل عام قد يستخدم  .في التحقق من ذلك االحصائية االساليب
بالمشاركة   الجاهزة أو متطورة من قبله، أو المقابلة المقننة أو المفتوحة أو المالحظة

 .والمتوفرة أو المنفصلة ( أو قد يستخدم البيانات الجاهزة
 

من دراستها  أوالتكون قصيرة ومختصرة ليتمكن المحكمين  أن اإلستبانةويفضل في 
عليها  اإلجابةيها وليتمكن المبحوث ثانيا من ف صادق رأي وإعطاءبشكل مقبول 

 .عليه بصدق ودون أن تشكل عبئا  
 

يمكن أن تشير في  وإنماالمحكمين في الرسالة  أسماء هنا أن تشير إلى زوال يجو
في علم محدد  متخصصينعلى عدد من المحكمين  اإلستبانةالرسالة إلى انه تم عرض 
 وأوصواالمحددة من والي .....  األسئلة علىاجمعوا  وإنهم) كعلم االجتماع مثال ( 

مقبول بل  أمر.....، فهذا اآلتيةالصيغة  ..... وقد غيرت إلى إليمن  األسئلةباستبدال 
فقدت الرسالة  وإال إطالقافليس مقبوال  األسماءإلى  اإلشارة أمامطلوب في الرسالة 

ية المعلومات المحافظة على سر البحث العلمي أساسياتمصداقيتها حيث أن من 

 .موضع الدراسة لألشخاص
 

شيئا محددا ويشار في  الدراسة إلى مجموعات تعالج كل مجموعة أسئلةويتم تقسيم 
 واألسئلةالديمغرافية  مثال تقيس المتغيرات 10-1من  األسئلةنتيجة الدراسة إلى أن 

حيث للمنظمة وهكذا ب تقيس الوالء 30–21تقيس الوالء للمدير مثال ومن  20–11من
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اسمي،رتب، فترات( ) تعطي للقارئ فكرة كاملة عن محتويات الدراسة ونوع المقياس
ليكرت( ام  على المقياس بنعم أو ال، موافق أوغير موافق )مقياس اإلجابةوهل 

المقياس  االجابة مفتوحة ويختار المبحوث من خيارات)مقياس فترات( فمهم ذكر نوع
 .ليتحدد نوع التحليل

 
 ن :عيوب االستبيا

كانت هذه  إذاخاصة  األسئلةبعض المفحوصين بطريقة وضع  إجابات تتأثرقد  -1
 فيحاول المفحوص أن يرضي الباحث. باإلجابةتوحي  األسئلة

 والخبرة الكفاءةبين المفحوصين فقد ال يتمتعون بنفس  واسعةهناك فروق  -2
 .الخاصةبخبراتهم  مرتبطةفتكون المعلومات التي يقدمونها 

فحوصين إلى تقديم معلومات غير دقيقه أو معلومات جزئيه أو يميل بعض الم -3
قد يخشى التعبير عن آراءه نتيجة العتبارات أمنيه أو اجتماعيه تتعلق بسالمته 

 الشخصية.

قد ال يتوفر مستوى الجدية المرتفع عند بعض المفحوصين فيجوبون على  -4
 أسئلة االستبيان بتسرع وعدم اهتمام.


