
  :خطوات اختيار العينة
 :تمر عملية اختيار عينة الدراسة بخطوات متتالية، هي 

 : تحديد المجتمع األصلي -1
فمثاًل إذا أراد . تتطلب هذه الخطوة تحديدًا واضحًا ودقيقًا لمفردات مشكلة الدراسة  

 .لمجموعة من الزراعالباحث أن يدرس مشكالت 
 : اختيار عينة البحث  -2

وتتطلب هذه الخطوة أن تتوافر جميع خصائص أفراد مجتمع الدراسة في األفراد  
الذين يتم اختيارهم ليكونوا أعضاء في العينة، فإذا كان أفراد مجتمع الدراسة 
متجانسين، فإن أي عدد منهم يمثل المجتمع األصلي، أما إذا كان أفراد المجتمع 

فمثاًل إذا كان مجتمع . وط معينةغير متجانسين فالبد من اختيار عينة وفق شر 
، يدعى جميع العاملين باالرشاد الزراعي من حملة شهادة البكالوريوس  :الدراسة، هو

زراع محصول هذا المجتمع بالمجتمع المتجانس، أما إذا كان المجتمع، هو جميع 
 الحنطة في منطقة محددة باختالف خصائصهم االجتماعية واالقتصادية واالتصالية

 .هذا المجتمع يسمى بالمجتمع غير المتجانس ، فإن
 : اختيار عدٍد كاٍف من األفراد -3
تتطلب هذه الخطوة مراعاة مدى تجانس مجتمع الدراسة من تباينه، ومنهج البحث   

فإذا أراد الباحث أن يصل إلى نتائج دقيقة قابلة . المستخدم، ودرجة الدقة المطلوبة
 .على عينة كبيرةلتعميم نتائج بحثه، فعليه أن يعتمد 

 : اختيار نوع العينة -4
وتتطلب هذه الخطوة القيام بالخطوات السابقة بالترتيب، ومراعاة شروط أنواع 

 . العينات
 : ويجب على الباحث أن يحذر من الوقوع في أخطاء اختيار العينة، ومنها

وسببه قلة أفراد العينة مقارنة بأعداد  ،(الخطأ العشوائي)خطأ الصدفة  - أ
فمثاًل إذا كان المجتمع . المجتمع األصلي للدراسة، وقلة تجانس أفراده

، واختار زارعاً  1011، هو زراع محصول الحنطةاألصلي للدراسة عن 



لعينة دراسته، فإن هذا يؤدي إلى حدوث هذا  زارعاً  151الباحث من المجتمع 
 .النوع من الخطأ

التحيز، وسببه يعود للباحث، وذلك بتفضيله أفراد دون غيرهم تتوافر فيهم خطأ  -ب
خصائص معينة، ويترتب على هذا الخطأ أن أفراد العينة غير ممثلين لخصائص 

 .المجتمع األصلي للدراسة
 : أنواع العينات-5

تتعدد أنواع العينات، وتتوزع إلى أسلوبين، األول، وهو أسلوب العينة   
ويتوقف اختيار أسلوب العينة . والثاني، وهو أسلوب العينة غير العشوائيةالعشوائية، 

وفيما يلي عرض مفصل . المناسب على عنوان البحث، وأهدافه، ومنهجه المستخدم
 : عن أنواع العينات

 : العينة العشوائية: األسلوب األول
ويستخدمه الباحث إذا كان أفراد المجتمع  أو العينة االحتمالية،  

األصلي للدراسة معروفين، وفي هذه الحالة يتم االختيار العشوائي على أساس تكافئ 
فمثاًل إذا . فرص االختيار أمام جميع أفراد المجتمع دون تدخل من طرف الباحث

 اعالزر ففي هذه الحالة، . الزراع اصحاب بساتين العنبكان مجتمع الدراسة، هو 
، وبمقدور مديرية الزراعة والشعب الزراعية التابعة لهامعروفين؛ ألنهم مسجلين لدى 

الباحث الحصول على قوائم رسمية وحديثة بأعدادهم وبيانات أخرى عنهم، وبالتالي 
فرصة االختيار العشوائي من هؤالء تكون متاحة أمامهم دون تمييز أو تحيز من قبل 

 : العشوائي أو االحتماليالباحث، ومن أنواع األسلوب 
  :ـ العينة البسيطة 1

يختار الباحث هذا النوع من العينات العشوائية إذا كان مجتمع الدراسة   
 : ولهذا النوع خطوات، هي. متجانساً 

أ ــ إما استخدام القرعة، بحيث يتم تحديد أرقام لجميع أفراد المجتمع األصلي 
خاص وتحرك بعضها مع بعض، وبالتالي  للدراسة، ثم وضع هذه األرقام في صندوق

 .يتم سحب أرقام من الصندوق حتى يستوفي الباحث العدد المطلوب للعينة



ما باستخدام جدول األرقام العشوائية، بحيث يحدد الباحث أرقامًا من  ب ــ وا 
ذا استوفي العدد المحدد للعينة  جدول األرقام العشوائية بصورة طولية أم عرضية، وا 

ار األفراد الذين لهم األرقام ذاتها في المجتمع األصلي للدراسة، وبعدما قام باختي
 .ينتهي الباحث يكون هؤالء األفراد هم العينة المختارة

 
 : ـ العينة المنتظمة 2

يختار الباحث هذا النوع من العينات إذا كان مجتمع الدراسة متجانسًا،   
منتظمة عن العينة البسيطة في على غرار العينة البسيطة، لكن تختلف العينة ال

فمثاًل إذا كان . حيث تكون المسافة بين أرقام أفراد العينة متساوية. خطوات تكوينها
فردًا،  21فردًا، والعدد المطلوب للعينة، هو  211مجتمع الدراسة يتألف من 

: ، وهي عبارة عن حاصل القسمة11فالمسافة بين الرقم األول للفرد والذي يليه هي 
211  ÷21=11 . 

وبالتالي تكون العينة  4إذ يبدأ الباحث باختيار الرقم األول عشوائيًا، وليكن مثاًل 
 44،  34،  24،  14،  4المنتظمة مؤلفة من األفراد الذين يحملون األرقام التالية 

 ،54  ،44 ،... 
  :ـ العينة الطبقية 3

راسة غير يختار الباحث هذا النوع من العينات إذا كان مجتمع الد  
ويتطلب . متجانس؛ نظرًا ألنه يتألف من فئات أو طبقات مختلفة بعضها عن بعض

 : هذا النوع مراعاة الخطوات التالية
 .تحديد الفئات المتوافرة في مجتمع الدراسة- 
 .تحديد أفراد كل فئة على حدة- 
اختيار من كل فئة عينة عشوائية بسيطة تمثلها بحيث يتناسب عدد كل فئة - 

 .في العينة مع عددها في المجتمع األصلي للدراسة
فمثاًل إذا كان عنوان الدراسة عن مشكالت طالب كليات المعلمين بالمملكة، 
فإن الباحث أمام مجتمع مختلف في مشكالت الطالب تبعًا الختالفهم في األعمار، 

 . والتخصصات الدراسية، والناحية االجتماعية، والناحية االقتصادية



 
 :عينة العنقوديةال-4

يختار الباحث هذا النوع من العينات إذا كان مجتمع الدراسة على مستوى  
حيث يصعب عليه استخدام العينة البسيطة أو العينة المنتظمة أو العينة . دولة كبيرة
ويتبع الباحث في هذه الحالة تقسيم الدولة إلى مناطق ثم إلى محافظات ثم . الطبقية

د المطلوبين للعينة، والصالحين لتمثيل حتى يصل إلى األفرا. إلى أجزاء صغيرة
زراع الحنط في فمثاًل إذا أراد الباحث أن يتعرف على مدى استخدام . مجتمع الدراسة

محافطة فإنه ال يلزم الباحث القيام بزيارة كل  الزراعةللتقنيات الحديثة في  العراق
 .قالمناطبل يكتفي بعدد ممثل من هذه  وقضاء وناحية ومنطقة في العراق،

  :العينة غير العشوائية: األسلوب الثاني
أو العينة غير االحتمالية، ويستخدمه الباحث إذا كان أفراد المجتمع األصلي  

وفي هذه الحالة يتم االختيار غير العشوائي، وذلك بتدخل . للدراسة غير معروفين
شروط  من الباحث، بحيث يختار أفرادًا ويترك أفرادًا من مجتمع الدراسة على ضوء

المرضى باحد االمراض باحدى فمثاًل إذا كان مجتمع الدراسة، هو . حددها الباحث
في المجتمع، بل هناك المرضى ، فأفراد المجتمع هنا ال يمثلون جميع المستشفيات

أفراد غير معروفين لدى الباحث وفي هذه الحالة يعمد الباحث إلى األخذ باألسلوب 
 :ألسلوبومن أنواع هذا ا. غير العشوائي

  :ـ عينة الصدفة 1
كأن . يختار الباحث أفراد هذه العينة بالصدفة، أي دون ترتيب سابق معهم 

من الطالب عند خروجهم من مدارسهم ويسألهم عن موقفهم عددًا يختار الباحث 
ويعاب على هذا النوع من . حيال تأثير الفضائيات على التحصيل الدراسي للطالب

العينات أن أفرادها ال يمثلون مجتمع الدراسة بصورة دقيقة، وبالتالي فإنه من الصعب 
 .تعميم نتائج الدراسة على كل المجتمع األصلي

 
 
 



 : ـ العينة الحصصية 2
يقوم الباحث إذا أراد األخذ بالعينة الحصصية بتقسيم مجتمع الدراسة إلى  

فئات، ثم يختار عددًا من األفراد من كل فئة بما يتناسب وحجم الفئة في مجتمع 
وتشبه العينة الحصصية العينة الطبقية في هذا المعنى، لكن تختلف عنها . الدراسة

ية يتدخل الباحث في اختيار أفراد العينة، بينما في العينة في أن العينة الحصص
ويعاب على هذا النوع من العينات، . الطبقية ال يتدخل مطلقًا في اختيار أفراد العينة
 .هو أنه ال يمثل مجتمع الدراسة بصورة دقيقة 

  :ـ العينة الغرضية 3
فمثاًل . ض دراستهيختار الباحث أفراد هذه العينة إذا أدرك أنهم يحققون أغرا 

، فإنه يختار رواد الشعب المرشدين الزراعيينإذا كان الباحث يريد دراسة عن 
الذين يعتقد أنهم يفيدونه في تحقيق أغراض بحثه، كأن يختار القدامى،  المرشدين

 .المرشدين الزراعيينويسألهم عن رواد 
 :متغيرات البحث

من األلفاظ التي يتكرر ورودها في التربية وعلم النفس والبحوث وكتب  "متغير"لفظ 
وال يمكنك التعامل مع البحوث والتواصل مع .. مناهج البحث واإلحصاء والقياس

المتغيرات هي أحجار البناء ألسئلة . اآلخرين دون استخدام هذه الكلمة أو ما يراد بها
 .البحث وفروضه
 تعريف المتغير

 هو أي صفة تتفاوت أو تختلف من شخص آلخر أو من شيء آلخر    :المتغير 
أهلية، ]نوع المدرسة [ / تعاوني، فردي]طريقة التدريس/ العمر/ الحرارة / الذكاء)

 [.....(حكومية
 . الصفة التي ال تختلف وال يوجد بين األفراد فيها فروق:      الثابت

فالمتغير هو: أي صفة أو سلوك أو ظاهرة أو برنامج يمكن أن تختلف في المستوى 
الصفة التي . أو المقدار أو في النوع من فرد إلى آخر أو من مجموعة إلى أخرى

 تتفاوت كما أو كيفا مقدارا أو نوعا
 



 هناك عالقة بين القلق والتحصيل لدى طالب المرحلة المتوسطة-: مثال  
        متغير: التحصيل                                               متغير: القلق

الطالب ]ثابت  : الطالب             [المرحلة المتوسطة فقط]ثابت  : المرحلة 
 [الذكور فقط

 
 أنواع المتغيرات
أي صفة يكون االختالف من فرد إلى فرد كميا يتفاوت األفراد   :المتغير الكمي

فهذا الفرد يختلف عن ذاك ألنه يمتلك أقل أو أكثر ، بحسب حجم الصفة أو مقدارها
 : وينقسم إلى قسمين. من الصفة كالعمر والوزن والذكاء والراتب 

 ..........................الطول، والوزن، والعمر، والوقت: مثل كمي متصل،
 ............عدد المنازل ، عدد الطالب، عدد أفراد األسرة: مثل كمي متقطع،

 هو أي صفة يكون االختالف من فرد إلى فرد نوعيا وليس بحسب: المتغير النوعي
نما يختلف األفراد  بحسب انتمائهم إلى فئات فهذا الفرد ، حجم الصفة أو مقدارها وا 

وليس ألنه ، خالف الفئة التي ينتمي إليها اآلخريختلف عن ذاك ألنه ينتمي إلى فئة 
حيث يتم تصنيف .......( الجنسية والجنس)يمتلك أقل أو أكثر من الصفة مثل

 .األفراد بحسب المتغير النوعي  إلى مجموعات وال يعبر عن حجم أو مقدار
تعامل معه  يلحق بالمتغير النوعي بيانات المتغير الذي له أصل كمي لكن الباحث

...(  كالجنس والتخصص والجنسية)لذلك يسمى النوعي األصلي . أنه نوعي على
كما يسمى المتغير الكمي المحول إلى نوعى بمتغير . بالمتغير النوعي الطبيعي

مرتفع، )نوعي غير طبيعي أو متغير شبه نوعي كتصنيف المستوى االقتصادي إلى 
جيد ،  جيد جدا ، تاز مم)أو إلى ( ناجح، راسب) والتحصيل إلى( متوسط، منخفض

 (.مقبول، 
 
 
 
 



 مستويات قياس البيانات
مستويات قياس البيانات تختلف وفقا لنـوع المتغيـر ، وطبيعـة الهـدف مـن القيـاس 

ولكـــي نجـــري عمليـــة بالدقـــة المطلوبـــة يجـــب أن نراعـــي . 
 . مستوى القياس

- :وهذه المستويات هي 
 :(التصنيفي)المستوى االسمي  -1

القيــاس، وال يمكــن فيــه اســتخدام أي أدنــى مســتويات 
نــــوع مــــن العمليــــات الحســــابية وال يمكــــن ترتيــــب البيانــــات 

والـرقم فيـه . فيه، ولكن يمكن استخدام النسب والتكـرارات 
 . يعد بمثابة رمز أو تسمية

 :مثال
 (2، أنثى ويرمز له بالرقم 1ذكر ويرمز بالرقم: ) الجنس

 . تفوقغير م( 2/  )متفوق ( 1:  )مستوى التحصيل
ـــــي  ـــــانوي   ( 3/ )جـــــامعي ( 2/ )فـــــوق الجـــــامعي ( 1: )مســـــتوى التعل ( 4/ )ث

   .غير متعلم( 4/ )ابتدائي  ( 5/ )متوسط  
 المجموع (6) (5) (4) (3) (2) (1) مستوى التعلي 

 51 3 5 0 15 15 5 (العدد)التكرار
 %111 %4 %11 %14 %31 %31 %11 النسبة المئوية

 
 (/الترتيبي)المستوى الرتبي  -2

وهذا المستوى ال يوجد فيه صفر ، و ال يتضمن وحدات متسـاوية، وال يمكـن فيـه 
ـــات الحســـابية، ويســـمح فقـــط بترتيـــب البيانـــات تصـــاعديا أو  إجـــراء أي نـــوع مـــن العملي

  ،(1)وهذا المستوى يستخدم مع البيانات التي نريد ترتيبها فاألول يعطـى القيمـة. تنازليا
 وهكذا(... 2)والثاني يعطى القيمة

 
 

 النسبي

 الفئوي

 الرتبي

 [التصنيفي]االسمي



 درجات الطالب : مثال 
 54،  ابراهيم  74،  سعود  01 حسن،   05،  خالد   70محمد 
 ( 1)ويعطي الرقم ( محمد)األول 
 (2)ويعطي الرقم ( سعود)الثاني 
 (3)ويعطي الرقم ( حسن)الثالث 
 (4)ويعطي الرقم ( خالد)الرابع 

 (5)ويعطي الرقم  (إبراهيم)الخامس 
درجـــة ( ســـعود) والثـــاني ( محمـــد)نالحـــظ مـــن الـــدرجات أن المســـافة بـــين األول  

درجـة، وهـذا يـدل علـى أن  14( حسـن)والثالث( سعود)واحد ، بينما المسافة بين الثاني
 .وحدات هذا المستوى غير متساوية

 :(الفتري)المستوى الفئوي  -3
ـــه وحـــدات، وهـــذه الوحـــدات  ـــة هـــذا المســـتوى ل ـــه حال متســـاوية، ولكـــن ال توجـــد في

درجـة الحـرارة : اكتمال ، فالصفر فيه غير حقيقـي ، وال يـدل علـى انعـدام الوجـود، مثـل
فـي التحصـيل الدراسـي ال ( صـفر)فالصفر فيها ال يعني انعدام الحرارة ، وكذلك درجة 

( صــفر)يعنــي انعــدام المعلومــات أو القــدرة علــى التحصــيل، وأيضــا الصــفر فــي درجــة
ى مقيــاس القلــق ال تعنــي انعــدام ســمة القلــق لــدى الشــخص، فالصــفر هنــا افتراضــي  علــ

 .يدل على ادنى مستوى يكشف عنه المقياس الذي نستخدمه لقياس سمة القلق
 درجات التحصيل لدى مجموعة من الطالب : مثال
، (10)، خالــد( 4)، ســالم ( 13)، محمــد(صــفر)، ســعد(15)، فيصــل(10)ســعود

 ( 17)، فهد( صفر)حمد 
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) هنا الوحدات متساوية ، فالمسافة بين القيمة والقيمة التي تليها على المقياس تسـاوي 
 ( درجة واحدة

ال تعنـــي أن قـــدرة ( صـــفر)علـــى درجـــة ( حمـــد ) و ( ســـعد) أيضـــا حصـــول كـــل مـــن 
فالصــفر هنــا غيــر حقيقــي ، فقــد . التحصــيل لــديهما منعدمــة أو أن معلوماتهمــا منعدمــة

وذلـــــك ألن حساســـــية (  ســـــعد)صـــــيل أعلـــــى مـــــن قـــــدرة علـــــى التح( حمـــــد)تكـــــون قـــــدرة 
. المستخدم ال تستطيع الكشف عن الفـروق فـي المسـتويات المتدنيـة( االختبار)المقياس

علــى ( ســعد)علــى درجــة صــفر قــد يختلــف عــن ســبب حصــول ( حمــد)فســبب حصــول 
ولـــذلك ال يمكـــن المقارنـــة النســـبية بـــين الـــدرجات نظـــرا لفقـــدان الصـــفر . الدرجـــة نفســـها

 . قي الذي يدل على العدمالحقي
وبمــا أن الوحــدات متســاوية فإنــه يمكــن إجــراء عمليتــي الجمــع والطــر  وال يمكــن إجــراء 
عمليتـــي الضـــرب والقســـمة ؛ ففقـــدان الصـــفر الحقيقـــي يحرمنـــا مـــن المعالجـــة الرياضـــية 

 (.  اإلحصاء)البحتة، ولذلك يمكن استخدام اللغة التقريبية 
 4+  4=  11الرياضيات   -
تـــــدل الدرجـــــة الخطـــــأ التـــــي يحصـــــل : e    (e+  5+  4=  11   اإلحصـــــاء -

عليهــا الطالــب وال نعــرف مصــدرها ، فقــد يكـــون 
مصـــــــــــدرها الغـــــــــــل، أو التخمـــــــــــين، أو الحالـــــــــــة 

 ( الصحية
   :المستوى النسبي -4

وهو أعلى مستوى القياس ، ويتميز بحالة االكتمـال ، والصـفر فيـه حقيقـي والـذي 
الـدخل والـوزن : ويسمح بـإجراء المقارنـات النسـبية بـين القـيم مثـل يعني انعدام الوجود ،

والعمــــر والطــــول والمســــافة والســــرعة والمســــاحة والحجــــم، كمــــا أن لــــه وحــــدات ، وهــــذه 
الجمــــع، والطــــر ، )الوحــــدات متســــاوية، ويمكــــن فيــــه إجــــراء كــــل العمليــــات الحســــابية 

 (.والضرب ، والقسمة
 


