
 العينات

 دبلوم مهني شعبة اإلرشاد النفسي وتربية الطفل.

 المحاضرة الثانية

 مفهوم العينة

هي جمهور البحث، أو مجتمع البحث، حسب الموضووع أو الظورهرة 
 أو المشكلة التي يدرسهر البرحث.

 Population Researchمجتمع البحث  

جميوع مروردات الظوورهرة التوي يدرسووهر البرحوث والتووي  تتووا ر  يهوور     
 .الخصرئص المطلوب دراستهر

رعوورت أو ممظموورت وقوود يتنووون مجتمووع البحووث موون أ ووراد أو جم     
 و ى كل األحوال يمبغي أال يكون مجتمع البحث ) مبهمر (.

 :  اختيار العينة

 تمر عملية اختيار العينة بالخطوات اآلتية:

 تحديد المجتمع األصلي للدراسة.

 .تحديد أ راد المجتمع األصلي



 اختيرر عيمة ممثلة. 

 يرر عدد كرف من األ راد  ي العيمة.اخت

ويتحوودد حجووم العيمووة موون خووأل  تجوورمس أو تبوورين المجتمووع   
 األصلي، أسلوب البحث المستخدم، درجة الدقة المطلوبة.

 نواع العيناتأ

 أواًل  أسلوب العيمة العشوائية 

يسووتخدم البرحووث أسوولوب العيمووة العشوووائية عموودمر يكووون جميووع أ ووراد  
 المجتمع األصلي معرو ين.

 إذا كرن المجتمع األصلي للدراسوة هوو طوأب المهون الهمدسوية      
 وووي كليووورت المجتموووع،  همووور جميوووع أ وووراد المجتموووع األصووولي معووورو ين 

 مرمر، ومسجلين  ي قوائم تشمل جميع أ راد المجتمع.ت

 وهناك عدة أشكال للعينة العشوائية: 

 )أ( العيمة العشوائية البسيطة       

وتخترر هذه العيمة عمدمر يكون أ راد المجتمع األصلي معورو ين     
ومتجرمسوووين، و وووي هوووذه الحرلوووة يختووورر البرحوووث عيموووة عشووووائية و ووو  

 األسرليب اآلتية 



o .القرعة 

o   .جداول األرقرم العشوائية 

 )ب( العيمة الطبقية  

وتخترر هذه العيمة عمدمر يكون أ راد المجتمع األصلي معورو ين     
متبريمون،  عمد دراسة مثأ مشكأت الطأب الملتحقين تمرمر، لنمهم 

بووورلمهن التعليميوووة،  مشوووكأتهم متبريموووة، وبرلتووورلي يوووتم تقسووويمهم  لوووى 
 طبقرت أو مستويرت كرآلتي 

 طأب السمة األولى والسمة الثرمية. -

 الطأب الذكور والطرلبرت اإلمرث. -

 الطأب المتروقون وغير المتروقين.  -

 )ج( العيمة الممتظمة   

اختيررهووور  وووي حرلوووة  وهوووو شوووكل مووون أشوووكرل العيموووة العشووووائيةيتم    
تجووورمس المجتموووع األصووولي،  وووإذا كووورن المجتموووع األصووولي مكومووور مووون 

طرلوووب، ومريووود أن مختووورر عيموووة عشووووائية ممتظموووة مكوموووة مووون  022
، وبرلترلي تنون المسور ة 02=  02/ 022عشرين طرلبر،  إممر مقسم 

ثوم مختورر الورقم األول ،«02»ين الرقم الذي مخترره والرقم الذي يليو  ب



، وبوووذلك تنوووون العيموووة مكوموووة مووون الطوووأب الوووذين 6عشووووائير ولووويكن 
 .66، 06، 06، 6يحملون األرقرم الترلية  

 ثرمير  أسلوب العيمة غير العشوائية  

يسووتخدم البرحووث أسوولوب العيمووة غيووور العشوووائية عموودمر يكووون أ وووراد  
 المجتمع األصلي غير معرو ين تمرًمر، وغير متجرمسين.

 وووإذا كووورن البرحوووث يووودرس أحووووال المووودممين، أو الممحووور ين، أو      
المتهربين من الضرائب،  همر أ راد المجتمع األصلي غير معرو ين، 

 وغير متجرمسين.

 وللعينة غير العشوائية ثالثة أشكال هي:

 Accidental Sample)أ( عيمة الصد ة   

ددا موون األ ووراد الووذين يقووربلهم برلصوود ة، و يهوور يختوورر البرحووث عوو    
 إذا أراد أن يدرس موقف الورأي العورم مون قضوية معيموة،  إمو  يختورر 

 عددا من المرس الذين يقربلهم برلصد ة  ي أي مكرن.

 

 

 



 Quota Sample  العيمة الحصصية

وهووي عيموووة سوووهلة يمكوون اختيررهووور بسووورعة وبسووهولة، حيوووث يقووووم     
البرحث بتقسويم مجتموع الدراسوة  لوى  ئورت، ثوم يختورر عوددا مون أ وراد 

 كل  ئة بحيث يتمرسب مع حجم هذه الرئة.

هي تشب  العيمة الطبقية، لنمهر تختلف عمهر  وي أن البرحوث و        
 ي العيمة العشوائية ال يخترر األ راد كمر يريد بيممر  ي عيمة الحصة 
 يقوم البرحث بهذا االختيرر بمرس ، دون أن يلزم مرس  بأية شروط.

 Purposive Sampleالعيمة القصدية  

البرحووث برختيوورر هووذه العيمووة اختيوورًرا حوورا علووى أسوورس أمهوور يقوووم     
 تحق  أغراض الدراسة التي يقوم بهر.

 ووووإذا أراد البرحووووث أن يوووودرس توووورري  التربيووووة  ووووي مصوووور  إموووو         
قصوودية تحقوو  أغووراض يختوورر عوودًدا موون المووربين كبوورر السوون كعيمووة 

 دراست .
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