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   واملعلومات املكتبات علم ختصص                                                     واإلنسانيـة االجتماعية العلـوم كليـة   

                                                                    الثانية ليسانس السنة                                                            اإلنسانية العلوم قسـم         
 وتقنيات البحث العلميمناهج  يف حماضرات

 
 املقابلةأدوات مجع البياانت: :03: رقم حماضرة

 

 .متهيد 

ألهداف البحوث العلمية إن للمقابلة مكانة مرموقة يف مجع املعلومات، وأصبحت تستخدم استخداما واسعا يف 
شروط هلا أمهيتها بدوهنا قد تفقد جلمع البياانت خيضع العتبارات و  واسعة، لكن استخدامها يف البحوث كأداة

 .املقابلة مغزاها و مربرها
هامة تلعب دورا أساسيا  و يف البحوث متثل املقابلة مكانة متميزة ألهنا قد تسمح ابلوصول إىل معلومات و بياانت

جتاه قضااي أو  األفرادجمموعة حمدودة من مشاعر فرد معني أو إىل اكتشاف اث ، خصوصا و أهنا قد توجه يف األحب
  . ظواهر معينة و أن يتعرف على اجتاهاهتم أو خرباهتم أو مواقفهم

املقابلة فن وعلم يتطلب اخلربة ومهارات خاصة، وهي أسلوب من أساليب اليت يستخدمها املرشدون الرتبويون، 
 .واألخصائيون، والصحفيون والباحثون

حيث حياول أحدمها  ،املقابلة أبهنا تفاعل لفظي بني شخصني يف موقف مواجهة تعرف املقابلة:تعريف .1
بعض املعلومات أو التعبريات لدى اآلخر وهو املبحوث واليت تدور  باحث القائم ابملقابلة أن يستثريوهو ال

قابلة الباحث للمبحوث وجها ميكن احلصول عليها إال مب حول آرائه ومعتقداته، فهناك بياانت ومعلومات ال
 .لوجه

حقيقة حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل كما ميكن تعريفها أبهنا 
 أو موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة.

يتم خالهلا سؤال فرد أو خبري عن معلومات ال  تأو هاتفية أو تقنية جلمع البياان مباشرة وسيلة شفويةوهي 
.تتوفر عادة يف الكتب أو املصادر األخرى  



قابل )بفتح الباء( وهو الشخص الذي جيري املقابلة واملل وهو الشخص الذي حوار يتم بني شخصني، املقابـ
 .رى له املقابلة، وذلك هبدف استثارة معلومات املبحوث أو آرائه أو مواقفه ذات الصلة مبشكلة حبثية معينةجت

 . ختتلف أهداف املقابلة وتتنوع، وكذلك تتعدد وظائفها وتتشعب لتكون منها األهداف: أهداف املقابلة.2

 ملشكلة اليت يتصدى لدراستها، حيثوزايدة تبصري الباحث اب إىل مجع املعلومات  املقابلةهتدف  ➢
تعرفه على جوانب جديدة لبحثه أو تعرفه على الفروض واالستجاابت البديلة لعناصر البحث، بغض 

 النظر عن نوعية البحوث املرادة.
مبعاجلة بعض الضغوط االجتماعية  الفرصة أمام املقابل بتشكيل اجلو االجتماعي الذي يسمح إاتحة ➢

 .لدى املبحوث مما يسهل إمكانية احلصول على معلومات صرحية منه
 تتحقق ابملقابلة أهداف ال ميكن أن تتحقق أبساليب أخرى خاصة إذا كان املقاَبل طفال، أو أميا...  ➢
 تفسري البياانت واملعلومات ابإلضافة إىل مجعها. ➢

 .مزااي املقابلة:3

 .ةالختبار وتقومي الصفات الشخصياألدوات أفضل تعترب من بني  .1
 .ةشخيص ومعاجلة املشكالت اإلنسانيا ذات فائدة كبرية يف تأهن .2
 .ا ذات فائدة كربى يف االستشاراتأهن .3
 .للمعلومات اجملموعة أبدوات أخرى تزود الباحث مبعلومات إضافية كتدعيم أهنا .4
ة بياانت ومعلومات حصل عليها الباحث بواسطة للتأكد من صحا قد تستخدم مع املالحظة هنأ .5

 .استباانت مرسلة ابلربيد
 .ةواملعلومات يف اجملتمعات األمي ا األداة الوحيدة جلمع البياانتأهن .6
 .نسبة املردود منها عالية إذا قورنت ابالستبيان أن  .7

 ر عليها كأداة جلمع البياانت واملعلومات أبرزها ما أييت: للمقابلة عيوب تؤث .عيوب املقابلة:4

 كبري على رغبة املستجيب يف التعاون وإعطاء معلومات موثوقة دقيقة  جناحها يعتمد على حد إن ➢
ة أو على املستجيب ر على الشخص الذي جيري املقابلإهنا تتأثر ابحلالة النفسية وبعوامل أخرى تؤث  ➢

 .يف البياانتا فإن احتمال التحيز الشخصي مرتفع جد، وابلتايل اأو عليهما مع



املستجيبني  ستجيب على نفسه وبرغبته أبن يظهر مبظهر إجيايب، فقد يلون بعضر حبرص املإهنا تتأث  ➢
 ا.ونه سليمنليت يفصحون عنها ابلشكل الذي يظاحلقائق ا

 علميابعتبارها أنسب أدوات البحث الإن حرص الباحث على استخدام املقابلة  عوامل جناح املقابلة:.5
ولة عن من الشروط والعوامل املسؤ  عددا ىعلى الرغم من أمهيته إذا مل يراع لنوع املبحوثني عمل غري كاف

ول على مقابلة من ضرورة توفر صفات وشروط للحص، و حقق اهلدف من استخدامهايتإجناح املقابلة، و 
ة وحيوية وتشعر شخصية واجتماعية وفنية جتعل مقابلته فاعل أن يتصف املقابل بصفات انجحة، ال بد أيضا

 :وميكن أن جنمل هذه الصفات فيما يلي واالطمئنان املستجيب ابملودة

 .الصدق واألمانة يف طرح األسئلة وتسجيل املعلومات واحلقائق ➢
 وتشوقه للموضوع.اهتمام املقابل يف البحث: فيجب على الباحث أن يهتم ابلبحث ويظهر اهتمامه  ➢
 .الدقة يف طرح األسئلة وتسجيل املعلومات ➢
 .التكيف جلميع املناسبات واألشخاص والظروف احمليطة ابملبحوثني ➢
 .أن يتمتع بشخصية ومزاج جيدة ➢
 الذكاء والثقافة  ➢
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 مناهج وتقنيات البحث العلمي في محاضرات

 

 أدوات جمع البيانات: االستبيان :03: رقم محاضرة

 

 تمهيد 

اختلف خبراء مناهج البحث العلمي في مدلول مصطلح " االستبيان لغة " كلمة مترجمة تعني 

طلب اإلبانة عما في الذات وهي من فعل استبان ويجرد إلى أبان، وذلك يرجع إلى ترجمـة 
Questionnaire  ليس استفتاء أو استقصاء بل ترجمتها فقط . ولكن البعض يخلط بين هـذه

وهذا خطأ ألن االستفتاء من استفتى أي طلب الفتوى من  تالمصطلحات ويعتبرها مرادفا

االستبيان عبارة عن استمارات توزع من خالل البريد أو التي تعطى ، أما ذوي العلم
 افإشرللمبحوثين لتعبئتهـا بدون مساعدة أو 

البعض بشكل يحقق  بغضهابن األسئلة المتنوعة والتي ترتبط االستبيان مجموعة م تعريفه:.1
الهدف الذي يسعى إليه الباحث من خالل المشكلة التي يطرحها بحثه.ويرسل االستبيان 

بالبريد أو بأي طريقة أخرى إلى مجموعة من األفراد أو المؤسسات التي اختارها الباحث 

بيان ويكون عدد األسئلة التي يحتوي عليها االست،  لبحثه لكي يتم تعبئتها ثم إعادتها للباحث
أداة لفظية بسيطة ومباشرة ، وهو كافية ووافية لتحقيق هدف البحث بصرف النظر عن عددها

تهدف إلـى التعـرف علـى مالمـح خبـرات المفحوصين واتجاهاتهم نحو موضوع معين ومن 
 .خالل توجيه أسئلة قريبة من التقنـين فـي الترتيب والصياغة وما شابه ذلك

 : خطوات انجاز االستبيان.2
  تحديد األهداف المطلوبة من عمل االستبيان في ضوء موضوع البحث ومشكلته ومن

 . ثم تحديد البيانات والمعلومات المطلوب جمعها

 ترجمة وتحويل األهداف إلى مجموعة من األسئلة واالستفسارات . 

  اختيار أسئلة االستبيان وتجربتها على مجموعة محدودة من اإلفراد المحددين في
لبحث إلعطاء رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم والشمولية والداللة وكذلك عينة ا

كميتها وكفايتها لجمع المعلومات المطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته وفي ضوء 

المالحظات التي يحصل عليها فإنه يستطيع تعديل األسئلة بالشكل الذي يعطي 
 . مردودات جيدة

 هائي ونسخه باألعداد المطلوبةتصميم وكتابة االستبيان بشكله الن . 

  توزيع االستبيان حيث يقوم باختيار أفضل وسيلة لتوزيع وإرسال االستبيان بعد تحديد
 . األشخاص والجهات التي اختارها كعينة لبحثه



  متابعة اإلجابة على االستبيان فقد يحتاج الباحث إلى التأكيد على عدد من األفراد

ى االستبيان وإعادته وقد يحتاج إلى إرسال بنسخ أخرى والجهات في انجاز اإلجابة عل
 . منه خاصة إذا فقدت بعضها

  تجميع نسخ االستبيان الموزعة للتأكد من وصول نسخ جديدة منها حيث البد من جمع
 .معلوماتهافأكثر من اإلجابات المطلوبة لتكون كافية لتحليل  %75ما نسبته 

الصورة التي يمكن أن نات إلى أنواع مختلفة وذلك حسب تقسم االستبيا أنواع االستبيان:.3

 إلى:يمكن تقسيمه وتأخذها أو تأتي عليهـا أسئلته وفقراته، 
وهو الذي يتكون من أسئلة تهدف إلـى الحـصول علـى حقـائق  االستبيان المباشر:.1.3

واضحة وصريحة مثل السؤال المباشر عن السن، الحالة الزوجية، المستوى التعليمي، المهنة 

 .وما إلى ذلك
وهو الذي يتكون من أسئلة يمكن من خالل إجابتها اسـتنتاج  االستبيان غير المباشـر:.2.3

أراد الباحث معرفة درجة التكيف االجتماعي للفرد يوجه أسـئلة  إذا: البيانات المطلوبة، فمثال

مثل: س هل لديك أصدقاء؟ س هل يمكنك كسب أصدقائك بسهولة؟ س هل يضايقك االنفراد 
على هذه األسئلة غير المباشرة يمكن للباحث: استنتاج  اإلجابة، ومن خالل  في حياتك؟ ...الخ

 البيانات المطلوبة

في هذا النوع من االستبيانات ال يحدد   :المقيد أو المقفول أو محدد اإلجابة االستبيان.3.3

، أو يحدد ار ما يراه مناسبامفتوحـة، وعلـى المستجيب أن يخت إجاباتالباحث فـي اسـتمارته 

ما ينطبق عليه منها و االستبيان الـذي يتكـون عادة من قائمة معدة من األسئلة أو العبارات 

عليه فيكتب  إجابتهممكنة محددة، ويعطي  إجاباتالثابتة وعلى المستجيب أن يختـار مـن بـين 

تحت  مة أو دائرة أو خطا"نعـم" و "ال" أو "موافـق" أو "غيـر موافق" أو يضع عال مثال

ألهميتها، أو  مجموعة من العبارات وفقا، أو يرتب اإلجاباتبند، أو أكثر من قائمة من 

يزاوج ويوائم بين عبارتين مترادفتين، أو متشابهتين في المعنى، أو يكتب عبارة مختصرة 

 إجاباتفي مسافات بيضاء، أو سطور خالية، أو غير ذلك من الصور التي يمكن أن تأخذها 

 هل تمتلك جهازا :لمقفول، ومن األمثلة التي توضح هذا النـوع من االستبياناتاالستبيان ا

 أو ال.المرئية؟ فيطلب من المستجيب أن يضع أمام هـذا الـسؤال نعـم  لإلذاعة

 

 

 

 :لفرق بين االستبيان المفتوح والمغلق النهايةا.4

تختلف األسئلة من حيث الشكل من األسئلة المفتوحة أو المغلقة النهايـة، والـسؤال المغلـق  

المناسبة من  اإلجابةالنهاية هو ذلك النوع من األسئلة الذي يطلب فيه من المستجيب أن يختار 
التي يختارهـا فـي االسـتبيان  اإلجابةبديلة وأن يضع عالمة أو خط تحت  إجاباتبين عدة 

 .المكتوب



ما أسئلة االستبيان المفتوح فال يعقبها أي نوع من االختيارات ويطلب من المستجيب تسجيل أ

إلجابة على األسئلة المفتوحة تساعده لاألسطر  من برمتها وتترك مساحة أو عدد اإلجابات
 .إليها علـى تحديد طول أو اكتمال االستجابات التي يمكن التوصل

في الحرية التي يتيحها هذا النوع من الـسؤال  الميزة الرئيسة للسؤال المفتوح ولذلك تتمثل

التي  عنها بلغته الخاصة وبطريقة تلقائية والتعبير تكون له حرية التفكيرأمام المستجيب ف
 .من التعرف على أفكاره  الباحث تمكن

  :مميزات االستبيان المقيد.5

  إجابتهاأنها سهلة في.  
 سهل على الباحث في تبويبه وتحليله.  

 كما أنه سهل المعالجة كميا بيسر وسهولة 

  :عيوب االستبيان المقيدة.6
 لتحقيق الغرض الذي  صعوبة إعدادها وخاصة إذا أراد الباحث أن يكون دقيقا وشامال

  .من أجله تعد

 عدم إمكانية التعمق ومعرفة مراد المستجيب تماما. 
  اإلجابات لرغبة الباحثقد تخضع. 

 قد يختلف المعنى المقصود عند المجيب لما عند الباحث. 

ا قبل البدء في تصميم ينبغي معرفتههناك إرشادات وتوجيهات  :وإرشاداتتوجيهات .7

  :االستبيان

 مع الدراسة المزمع القيام بها ون حجم العينة أو العينات مناسباأن يك.  

  المتغيرات التابعة يجب أن تكون مناسبة لتحديد حجم العينةتقديرات التباين في.  

 تقدير النسبة المتوقعة لعدم الرد لعدد االستمارات التي قد تفقد، أو تمأل كاملة.  

 معرفة مدى مناسبة األسلوب المتبع في جمع البيانات.  

  معرفة مدى مناسبة االستبيان من حيث: التنظيم، التعليمات، نوعية األسئلة، أو

  .المتغيرات المستقلة أو التابعةالعبارات والمعلومات المطلوبة لكل متغير من 

  :التأكيـد على اآلتيكما يجب 

  .ال بد أن تكون العبارات خالية من المصطلحات الفنية التي تشكل صعوبة للمستجيب 

  .التأكد من عدم وجود دالالت على عدم فهم المجيبين لألسئلة أو العبارات 

أفراد العينة بطريقة غير صحيحة بسبب الخجـل، وغيـر ذلـك مـن  إجابةعدم طلب  

  .األمور

  .يطلب االستبيان الحصول على معلومات من ذاكرة المجيب 

  .المجيب التأكد من مناسبة األسئلة المغلقة، أو العبارات في مستوى 

 .مناسبة التكلفة المحتملة، والمدة التي يستغرقها تنفيذ الدراسة المزمع تطبيقها 

 :عند تصميم االستبيان، فال بد منو



  كانت هناك أكثر من  إذامراعاة ترتيب تسلسل األسئلة وفق ترتيب فرضـيات الدراسة

 .فرضية واحدة للدراسة فينبغي النظر إلى االستبيان كوحـدة واحدة له مهمة محددة

  أما من حيث ترتيب األسئلة فتراعي العديد من القواعد مثل البدء بالتدرج من األسـئلة

ك ، وبينما نترك األسئلة الحساسة للنهاية كـذلو التمهيدية ثم أكثر منها تعقيداالبسيطة أ

، فتطبع بحروف اإلشاراتفـان األسئلة المحددة تسبق األسئلة ذات الصبغة العامة، أما 

  . مختلفة، أو توضع تحتها سطور

  ،مثال ودقيقة، واضحة وبـسيطة  فيجب أن تكونأما من حيث صياغة األسئلة

سنفترض بأن هذا السؤال قد ورد في احد االستبيانات المتعلقـة بأطفال المدارس من 

)أنت تحب أقاربك، أليس كـذلك؟( فمثـل هـذا السؤال يعد غير  االبتدائيةالمرحلة 

لطفل المجيب أخوة أو أخـوات أو للعدد من األسباب حيث يفترض بان  مناسب

 .أقاربه، وال يحب اآلخـرين قد يحب بعضا من طفلكذلك فإن هذا  أقارب،



 المكتبات علـم شعبة                                                      مليانة خميس-بونعامة الجياللي جامعة

 والتوثيـق

 المكتبات علم تخصص                                                     واإلنسانيـة االجتماعية العلـوم كليـة  

   والمعلومات

                                                                    الثانية ليسانس السنة                                                            اإلنسانية العلوم قسـم         

 مناهج وتقنيات البحث العلمي في محاضرات

 

 العينات في البحث العلمي :04: رقم محاضرة

 

 تمهيد: 

 جميعتؤثر على  ألنهاالبحث العلمي  في وأساسيةملية حاسمة هي ع تعريف العينة:.1

هذه العينة بحيث تمثل  هي جزء يتم اختياره من مجتمع البحث عينة البحث، خطوات البحث
العناصر  أو األفراديقصد بالمجتمع جميع و تحتوي على الصفات األساسية للمجتمعالمجتمع و

 ، والعينة هي جزء من هذا المجتمع.الذين لهم خصائص واحدة يمكن مالحظتها

 هي كما يلي:  تكون العينة المختارة ممثلة للمجتمع ال بد من مراعاة عدد من األمورولكي 

  انعكاس الصفات و الخصائص: البد أن تمثل العينة انعكاس للصفات و الخصائص
  .البحث األساسية في مجتمع

   تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع: ال بد من يكون االختيار بشكل عادل بحيث

  .تتوفر الفرصة ألي فرد من أفراد المجتمع ألن يكون من العينة
   ال بد أن يكون االختيار بدون تحيز ألي صفة أو مجموعة من األفراد  :التحيزعدم

ألي سبب كان. مثال: نشر استبيان للحصول على معلومات من الموظفين على 

اإلنترنت فقط يسبب وجود تحيز في الدراسة حيث أن هناك تحيز ألن المعلومات التي 
باإلنترنت، و هذا  إيصال يتم الحصول عليها هي من األفراد الذين لديهم حاسب آلي و

 شئ قد ال ينطبق على جميع أفراد المجتمع

   تناسب عدد أفراد العينة مع عدد أفراد المجتمع: و هذا يعتمد على البحث و أسلوب
  البحث و طبيعة المشكلة المدروسة

 : خطوات اختيار العينة.2

 (. ع للدراسةتحديد المجتمع األصلي للدراسة ) ويحدد الباحث بدقة المجتمع الخاض 

  في العينة ) والحجم  األفرادتحديد حجم العينة المطلوبة واختيار عدد كاف من
 األصلي.تباين المجتمع  أوالمناسب للعينة يتحدد من خالل تجانس 

 :تحديد أهداف البحث.3

 يتحدد الحجم المناسب للعينة من خالل. 

   ة.كلما زاد حجم العين األفرادبين  فكلما قل التجانس الدراسة:تباين مجتمع  أوتجانس 



 المسحية تتطلب حجم عينة اكبر من  أوالبحث المستخدم : فالدراسات الوصفية  أسلوب

 .التجريبية

   فكلما زاد حجم العينة زادت دقة الدراسة وأمكن تعميمها المطلوبة:الدقة. 
 .يجب ربط حجم العينة مع التكلفة المتاحة للدراسة  

 :العينةأساليب اختيار .4

يختار الباحث أفراد ممثلين للمجتمع األصلي   :أسلوب العينة العشوائية أو االحتمالية.1.4

التمثيل يكون و لكي يجري دراسته وفي هذه الحالة يكون المجتمع األصلي معروف ومحدد،
مجتمع البحث تتاح لهم فرصة متساوية ومستقلة لكي يدخلوا  إفرادجميع ، بمعنى أن دقيقا

فرد ال يؤثر في  أينفس االحتمال في االختيار وان اختيار  عالمجتمإن لكل فرد في  يأالعينة 
 اختيار الفرد اآلخر

 

يستخدم في حال عدم معرفة جميع أفراد المجتمع  : العينة غير العشوائي .أسلوب2.4
 . األصلي وبالتالي تكون العينة غير ممثلة للمجتمع بشكل دقيق

 :هي العشوائيةالعينة .أساليب 1.2.4

 أشهر أنواع العينات في مجال البحث العلمي ، و من أهم و:العينة العشوائية البسيطة

عليها الكثير من الباحثين في دراساتهم العلمية،  باالعتمادأولى أنواع العينات التي قام 

فيها يقوم الباحث العلمي عينات الدراسة  و الختيارو هي تعتبر طريقة مبسطة 
عينة البحث بشكل عشوائي تماما ، دون أن يعطي األولوية لفئة محددة ، مما  باختيار

 يسمح بتساوي الفرص و تكافؤ أفراد العينات ، و لكن يجب أن تمثل تلك العينة
الكبيرة ،  االختالفاتالذي يخلو من الطبقات أو المجتمع المتجانس إلى حد كبير و

 .مية الناتجة من الدراسة عليهاعلى نتائج األبحاث العل االعتمادحتى يمكن 

 تمثل العينات الطبقية المجتمع المنقسم إلى مجموعة من الطبقات ،  :العينة الطبقية
حيث تكون أحد أهم طرق أخذ العينات في البحث العلمي هي طريقة العينة الطبقية ، 

 و التي يتم فيها تقسيم أفراد المجتمع الطبقي إلى أقسام ، و من هنا تصبح نتائج

بالتالي يمكن تعميمها و و الدراسة على تلك العينة دقيقة و ممثلة للمجتمع بشكل كبير 
 . علي صحتها االعتماد

 اختياروهي في أصلها عينة عشوائية ، و لكن يتم  : العينات العشوائية المنتظمة 
أعداد محددة بطرق محددة ، و هي  كاختياراألفراد بها بطريقة منتظمة إلى حد كبير ، 

تستخدم بشكل كبير للدراسة على المجتمعات المتجانسة  مما يؤدي إلى تطابق و 

تجانس نتائج األبحاث العلمية التي تستخدم هذا النوع من أنواع العينات في البحث 
 . العلمي

 :العينة غير العشوائية هي .أساليب2.2.4



يكون اختيار عدد من األفراد الذين يستطيع الباحث العثور عليهم  :عينة الصدفة.1.2.2.4

مكتبة  إلىمن مدة زمنية محددة ، وبشكل عرضي أو عن طريق الصدفة، كأن يذهب الباحث 
أو مدرسة أو كلية أو معرض ويوزع االستبانة على من يراهم موجودين أمامه، ويضطر 

موضوعهم  أوألنهم محددين بوقت معين  أواختيار هذا النوع لسهولة استخدامه  إلىالباحثون 

تطلب هذا النوع ) الغير محدد( وسلبيات هذا النوع تتمخض في أنها قد ال تمثل المجتمع 
كلية ما في يوم ما فإنه قد يعثر على طلبة  إلىاألصل تمثيال صادقا ،فإذا ما ذهب الباحث 

 .وهكذا األخرىاألقسام  أوالصفوف  هؤالء قد ال يمثلونصف معين، أو قسم معين و

أخذ العينات الحصصية هي طريقة أخذ عينات غير احتمالية  :العينة الحصصية.2.2.2.4

ا يمثلون السكان ويتم اختيارهم وفقا لباحثين بتشكيل عينة تتضمن أفرادوالتي يقوم فيها ا

إجراء اختيار عينة فرعية  إلي وفقا مكن أن يقرر الباحثون السمةي ،للصفات أو الخصائص
بحيث تكون تلك العينة فعالة في جمع البيانات التي يمكن تعميمها على جميع السكان. سيتم 

وهي ، ة المحاور أو الباحث بالسكان فقطمعرف إلىالمجموعة الفرعية النهائية وفقا  تحديد

.  طريقة أخذ عينة احتمالية   تعتبر، والتي ذ العينة العشوائية الطبقيةأخ  تشبه إلى حد كبير
والفرق الرئيسي بين هاتين التقنيتين أنه في أخذ العينة الحصصية، ال يتم اختيار عناصر 

 العينة عشوائيا من كل طبقة كما يحدث في العينة العشوائية الطبقية.

الباحث يقوم  الننظرا  االسمسميت هذه العينة بهذا  :العينة الغرضية أو القصدية.3.2.2.4
البحث، ويتم اختيارها على أساس  خاللمن  تحقيقهباختيارها طبقا للغرض الذي يستهدف 

توفر صفات محددة في مفردات العينة تكون هي الصفات التي تتصف بها مفردات المجتمع 

، يقوم أحد المدن الجزائريةفمثال إذا أراد باحث أن يدرس العادات والتقاليد في ، محل البحث
ممن عاصروا تلك الفترة، تسمى مثل هذه العينة بالعينة  األفرادذا الغرض باختيار عدد من له

الغرضية أو الهادفة، أو القصدية أو الحكمية مثال أخر، لو أراد باحث دراسة آراء 

فعلية أن يختار عينة  (نس كافي)المستهلكين حول صنف من أصناف القهوة سريعة الذوبان 
من الغير  ألنهمعرفة بهذا الصنف من القهوة، ديهم بعض التجربة والالذين ل األفرادمن 

 .يشربون هذا الصنف من القهوةالذين لمنطقي إن تتضمن العينة أفراد ا

 

 األساسية األموريعتبر تحديد حجم العينة من  :حجم العينة ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة.5

إن اختيار عينة صغيرة الحجم قد يجعلها غير  ،التي يجب أن يوليها الباحث أهمية كبرى
يوجد نسبة  ، الممثلة، كذلك اختيار عينة كبيرة تؤدي إلى زيادة في التكاليف بشكل غير مبرر

هناك  ، إال أنالحاالتمئوية معينة من حجم مجتمع الدراسة يمكن تطبيقه على جميع 
 :مجموعة من العوامل تؤثر في حجم عينة الدراسة وهي 

  بالتأكيد إن دراسة كامل مفردات مجتمع الدراسة  الدقة والثقة المرجو تحقيقها:درجة

يعطي نتائج أكثر دقة من إجراء الدراسة على عينة من المجتمع. فنتائج  األصلي
واقع. وعموما كلما كان الباحث راغب في الحصول الالعينات تكون قريبة نسبيا من 

قصد بدرجه ، وزيادة حجم عينة الدراسة األمرعلى نتائج أكثر دقة كلما استدعى 



الدقة، وهو قرب نتائج العينة إلى الواقع الفعلي، أما المقصود بدرجه الثقة فهي مدى 

 احتمال عدم مطابقة نتائج الدراسة مع النتائج الفعلية
 :مهما كبر مجتمع الدراسة المتجانس أو صغر فانه  مدى تجانس مجتمع الدراسة

فأخذ عينة من دم  ل،يكون عادة سه االختياروممثلة، وهذا  يمكن اختيار عينه صغيرة

المريض وفحصه سيعطي نفس النتائج لو أجري الفحص على الدم كله. أما إذا كان 
مجتمع الدراسة غير متجانس فان اختيار العينة الممثلة يكون معقدا وصعبا، وهذا 

ة. فلو كان الدراس يتطلب زيادة في حجم العينة من أجل اختيار عينة ممثلة لمجتمع

بكافة كلياتها ومستوياتها، فان مجتمع الدراسة  الجامعة البمجتمع الدراسة هو ط
يكون غير متجانس، وهذا يتطلب زيادة في حجم العينة المختارة من أجل التأكد من 

 .تمثيلها للواقع

 :قة طرديه بين حجم العينة وحجم مجتمع الدراسة، حيث الهناك ع حجم مجتمع الدراسة
 زيادة في العينة والعكس صحيح.  األمركلما كبر حجم العينة اقتضى 
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