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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 مجتمع البحث وعينته
والتي  هه جسيع االفخاد او االشياء او االشخاص الحين يذكلهن مهضهع مذكلة البحث  :المجتمع 

 يسكن دراستها
شتااج.. لاحا الوهه جسيع العشاصخ ذات العالقة بسذكلة الجراسة التي يدعى الباحث الى ان يعسم عليهاا 

، لكن الرعهبة تكسان فاي ان عاجد افاخاد السجتساع  فان الباحث يدعى الى اشتخاك جسيع افخاد السجتسع
قاااج يكاااهن  بياااخا، بحياااث ال يداااتكيع الباحاااث اشاااخارهم جسيعاااا، فسااامال اذا اراد الباحاااث دراساااة السذاااكلة 

 التالية:
)  سادة الحاسبات  في مجرسة معيشةل طلبة الرف المالث متهسط في تحريل الهاجبات البيتية  اثخ  

أما إذا  ان  في تلك السجرسة هم مجتسع الجراسة. الرف المالث الستهسط ، فإن طلبة  (الفخاهيجي
في  الرف المالث متهسط طلبة الهجف هه التعخف على ججوى الهاجبات البيتية في رفع  فاءة 

 الستهسط في العخاق. الرف المالث، فإن مجتسع الجراسة هم  ل طلبة العخاق
 بخام. ترسيم السكتبة االلكتخونيةأن يرل إلى أفزل  حاسباتبشفذ األسلهب إذا أراد مجرس ممال: 

 ؟ حجد السجتسع البحث ؟.
وامكاناتا،،  البحثحجم ثابت ومعخوف وإنسا يذكل وفًقا لهجف   ومن ذلك يتزح أن ليذ للسجتسع   

  فقج يكهن صغيًخا ال يتعجى طلبة صف واحج أو  بيًخا يذسل طلبة البلج.
الى اختيار مجسهعة جدجية من مجتسع البحث وتدسى هاح  السجسهعاة لحا يلجا الباحث في تلك الحالة 

  عيشة البحث.
 عينة البحث     

هااي مجسهعااة جدجيااة ماان مجتسااع البحااث، ومسملااة لعشاصااخ السجتسااع افزاال تسمياال، بحيااث يسكاان      
 تعسيم نتاج. تلك العيشة على السجتسع بأرسل، وعسل استجالالت حهل معالم السجتسع.

سملااة لااحلك البحااث يجاا  ان تحااتفع بجسيااع خراااجا السجتسااع االصاالي حتااى تكااهن م لااحا فااان عيشااة
، يجا   الحاسابات"فاي ماادة  السخحلاة الستهساكةالرعهبات التي تهاج، طلباة  "السجتسع ، ففي السمال 

ان تكااهن العيشاااة مسملاااة لجسياااع خرااااجا السجتساااع االصااالي ، فاااالسجتسع يحتاااهي علاااى طلباااة ماااجارس 
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، وهااحا يتكلاا  ان تحتااهي العيشااة علااى تلااك االختبااار الخااارجي  وطلبااة  هليااةا حكهميااة وطلبااة مااجارس 
 .الفئات المالث من الكلبة 

يتبااين مسااا ساابن ان هشاااك مجسهعااة ماان االسااباب التااي تتكلاا  اختيااار عيشااة مسملااة للسجتسااع بااجال ماان 
 تكبين البحث على جسيع افخاد السجتسع، ويسكن تلخيا تلك االسباب بسا يلي:

 مجتسع الجراسة في امارن متباعجة بحيث يرع  الهصهل لجسيع افخاد .انتذار  -1
 دراسة السجتسع بأرسل، تتكل  وقتا وجهجا  بيخين وتكاليف مادية عالية. -2
 ال حاجة لجراسة السجتسع االصلي اذا  انت العيشة مسملة للسجتسع.  -3
 سجتسع االصلي .دقة اربخ ومجى اوسع في الشتاج. ، حيث نتعامل مع عشاصخ من ال -4
 سههلة تعجيل وتبجيل بالعيشة ، االمخ الحي يرع  تحكيق، عشج التعامل مع السجتسع  اماًل . -5
 

 العهامل التي تؤثر في اختيار حجم العينة:
 هشالك عجة عهامل تؤثخ في اختيار حجم العيشة ، ومن هح  العهامل:

 تجانس او تباين المجتمع -1
خراجر، فأنشا نحتاج الى عجد قليل من االفخاد لتسميال السجتساع ، الن  اذا  ان السجتسع متجاندا في

جسيااع افااخاد السجتسااع لهاام نفااذ الخراااجا. امااا اذا  ااان السجتسااع متبايشااا فااي خراجراا، فإنشااا نحتاااج 
 الى عجد اربخ حتى ندتكيع تسميل السجتسع بجسيع خراجر، ومدتهيات،.

 مثال:
فاااان هاااحا السجتساااع متبااااين مااان حياااث السداااتهى الجراساااي  ،بغاااجاد اذا  اااان السجتساااع هاااه طلباااة جامعاااة 

والتخرااا، وهااحا يعشااي ان العيشااة  ااي تكااهن مسملااة ال بااج ان تذااسل علااى افااخاد ماان  اال متغيااخ ماان 
 متغيخي السدتهى الجراسي و التخرا.

 اسلهب البحث -2
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البحاااث، لكااال اسااالهب مااان اساااالي  البحاااث عاااجد يسمااال الحاااج االدناااى السقباااهل فاااي ممااال هاااحا الشاااهع مااان 
( فخدا للسجسهعة الهاحجة، فيسا يتكلا  البحاث االرتبااطي ماا 33فالبحث التجخيبي يتكل  على االقل )

 ( فخد.133( فخدا ، اما البحث الهصفي فيتكل  على االقل )53-43بين )
 
 الجقة المطلهبة في البحث -3

تهجف للتعخف الى اراء او افكار عامة فان حجم العيشة يسكن ان يكاهن قلاياًل، اماا اذا  اذا  ان الجراسة
ران البحث يتكل  دقة عالية ألغخاض يتهقف عليها قخارات ضخورية ومهساة، فاان حجام العيشاة يجا  

 ان يكهن اربخ بحيث يتهافن مع هجف البحث.
االصالي  لساا زادحجام العيشاة  والعكاذ رلساا  باخ حجام السجتساع الجراساة حجم المجتم االصللي :  -4

 صحيح
 حيث يسكن ان يؤثخ في حجم العيشة ونهعها .نهع الترميم التجريبي :  -5
 

 :   انهاع العينات 
 يسكن تقديم العيشات الى نهعين هسا:

العيشات العذهاجية )االحتسالية( : وتتسمل في االشكال التالياة: العيشاة العذاهاجية البدايكة ، والعيشاة  -1
 العذهاجية السشتظسة ، والعيشة العذهاجية الكبكية ، والعيشة العذهاجية العشقهدية.

)عيشاااة  العيشاااات غياااخ العذاااهاجية )الالاحتسالياااة( : وتتسمااال فاااي االشاااكال التالياااة : العيشاااة الستيداااخة -2
ن الراجفة( ، والعيشااة القرااجية )العيشااة الغخضااية( ، والعيشااة الحررااية وفيسااا يلااي شااخحًا لكاال شااكل ماا

 اشكال العيشات العذهاجية وغيخ العذهاجية : 
 

 اواًل : العينة العذهائية )االحتمالية( 
وهي العيشات التي يكهن فيها لكل فخد من افخاد السجتسع الفخصة نفدها الن يكاهن احاج افاخاد          

 . العيشة ، ويكهن جسيع افخاد البحث معخوفين ويسكن الهصهل اليهم
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ختياار العذاهاجي وفان شاخود محاجدة ال وفقاًا للراجفة وياتم االختياار دون تحياد او حيث يتم اال       
 .تجخل من قبل الباحث

وإلبعاااااد الباحااااث عاااان الشتاااااج. الستحياااادة ماااان خااااالل تااااأثيخات االختيااااار ندااااتعسل بعاااا  االسااااالي      
 . السيكانيكية النتقاء العيشة 

 -ومن انهاعها :
  -: البديطةالعينة العذهائية  -1

وهي العيشة التي يتم اختيارها بكخيقة يكاهن فيهاا لكال فاخد فاي السجتساع فخصاة متدااوية لكاي          
يتم اختيار  في العيشة ، ويذتخد  فيها ان يكاهن جسياع افاخاد السجتساع معاخوفين ومحاجدين ،  ساا يجا  

تسااع غيااخ بااين افااخاد السجتسااع أي ان الخراااجا التااي يترااف بهااا افااخاد السج تجااانذان يكااهن هشاااك 
متبايشااة ، فسااماًل اذا  ااان مجتسااع الجراسااة هااه طلبااة  ليااة التخبيااة االساسااية فااأن هااحا السجتسااع متباااين 

 .  وليذ متجاندًا ألن، يحتهي طلبة سشهات مختلفة : اولى ، ثانية ، ثالمة ، رابعة
 2222الثالثة للعام  حلةمثال / المجتمع:  طلبة قدم علهم الحاسبات المر   

 طالب 222ع :حجم المجتم
 طالب  22حجم العينة 

 -ويتم اختيار العينة العذهائية البديطة بأسلهبين  :
 القرعة /  -أ

حيث يتم تسمل افخاد السجتسع بهرق متذاب، تسامًا مكتهب على  ل ورقة مش، رقم يسمل فخدًا مان        
افااخاد العيشااة الااى ان افااخاد السجتسااع ، وتهضااع هااح  األوراق  لهااا فااي  اايذ وتخلااط جيااجًا ويختااار مشهااا 

تدتهفي الحجم السقخر لهح  العيشة ، اال ان هح  الكخيقة تحتاج الى مجههد في تكهين قكع من الاهرق 
 .  متذابهة من جسيع الهجه  ، فزاًل على انها طخيقة غيخ عسلية اذا  ان السجتسع  بيخ

 ججاول االرقام العذهائية /  -ب 
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ارقاام عذاهاجية  مياخة يختاار الباحاث مشهاا سلدالة مان االرقاام وهي عبارة عن ججاول يهضع بهاا       
العسهدية او االفكية ، ثم يختار من السجتسع االصلي االفخاد الحين لهم نفاذ االرقاام التاي اختارهاا مان 

 . الججول ويكهن هؤالء االفخاد هم العيشة السختارة وهح  الكخيقة ابدط وارمخ دقة من طخيقة القخعة
  -ية الطبقية :العينة العذهائ -2

وهاي العيشااة التااي يااتم فيهااا تقداايم السجتسااع الااى فئااات او طبقااات تسماال خراااجا السجتسااع ثاام يااتم     
 . االختيار العذهاجي ضسن  ل فئة او طبقة

وتختلاااف العيشاااة العذاااهاجية الكبكياااة عااان العيشاااة العذاااهاجية البدااايكة فاااي ان العيشاااة العذاااهاجية البدااايكة 
تبايشااا، ، اماااا العيشاااة العذاااهاجية الكبكياااة فهاااي تشاسااا  السجتساااع غياااخ  تذاااتخد تجاااانذ السجتساااع وعاااجم

 .الستجانذ  وتكهن، من فئات مختلفة 
 2222الثالثة للعام  حلةمثال / المجتمع:  طلبة قدم علهم الحاسبات المر   

 طالب وطالبة 222حجم المجتمع :
 6%  = 22 62طالبات: 
 4%  = 22  42طالب : 

  من حجم المجتمع  %22حجم العينة 
  -العينة العذهائية ذات المراحل المتعجدة : -3

يعتسج هحا الشهع من العيشة على تقديم الهحجات في السجتسع االصلي الى فئاات او عشاصاخ ، وهاح    
تدتعسل  هحجات معايشة تدسى وحجات اولية ، وفي بع  االحيان قج نختار العيشة من هح  الهحجات 

 السخاحل الهاحجة .وهح  تدسى العيشة ذات 
اما العيشة ذات الساخحلتين فتاتم علاى ماخحلتين اولهساا هاي اختياار عيشاة عذاهاجية بدايكة مان الهحاجات 
االوليااة ثاام نختااار عيشااة عذااهاجية ماان بااين الهحااجات المانهيااة لكاال وحااجة اوليااة ، ممااال عليهااا اذا اردنااا 

كاااهن اول ( قكاعاااات ت 13دراساااة الستااااجخ فاااي مجيشاااة معيشاااة وفخضاااشا ان هاااح  السجيشاااة تتكاااهن مااان ) 
( قكاعات مماًل من العذخة السهجهدة فاي السجيشاة وهاح  تداسى عيشاة ذات مخحلاة 4مخحلة هي اختيار )

واحااجة ، امااا اذا اختخنااا عيشااة عذااهاجية ماان الستاااجخ السهجااهدة باااألربع قكاعااات فااان العيشااة فااي هااح  
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عيشااة العذااهاجية الحالااة تكااهن ذات مااخحلتين ويسكاان زيااادة السخاحاال حداا  وااخوف الباحااث ، وتتسيااد ال
ذات السخاحاال الستعااجدة بانهااا اقترااادية اذ ان مالحظااة فئااات ماان السفااخدات ارمااخ سااههلة  ، اقاال  لفااة 

 .خاصة اذا  ان السجتسع االصلي  بيخ
لكاان احتسااال الخكااأ فااي هااحا الشااهع ماان العيشااات اربااخ مسااا يحااجث فااي العيشااة العذااهاجية الكبكيااة ،    

 .راجيًا يتكل  استعسال اسالي  ارمخ تعقيجًا اضافة الى ان تحليل بياناتها اح
)  ( قكاعااات 2وفخضاشا ان هاح  السجيشااة تتكاهن مان )  بغااجاد اردناا دراسااة الستااجخ فاي مجيشاة مثلال / 

 ( قكاعات مماًل من العذخة السهجهدة في السجيشة4تكهن اول مخحلة هي اختيار ) رخخ ورصافة(
 متاجر الكهخ  / محافظة بغجاد  .1
 قطاعات / كرخ + رصافة  .2
قطللاع الرصللافة  ) مجينللة / االعظمللة + زيهنللة ( قطللاع الكللرخ ) حللي  .3

 بالقرعة.الجامعة + العطيفية ( 
 فرع  الكهخ الرصافة/ االعظمية    + الكرخ / حي الجامعة .4
 
 

 مثال / طلبة المرحلة الدادس  االعجادي في محافظة بغجاد 
 . القكاعت /  خخ ورصافة 1
 مجيخيات(  3مجيخيات ( + الكخخ ) 3. رصافة )2
 بالقخعة     1+  خخ    2. رصافة 3
 ( بالقخعة1( + ) مشاطن الكخخ 2.مشاطن الخصافة )4
 ) البياع (   بالقخعة 1+ اختار مشكقة  خخ  2. اختار مشكقة رصافة)شارع فلدكين (  5
 ة بالقخع 1+ مجرسة مشكقة  خخ 2.مجرسة من السشكقة الخصافة 6
 ( 6. اخح مخحلة الدادس من  ل مجرسة )7
 . اخج قاعتين فقط ) بالقخعة (8
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 -العينة العذهائية المنتظمة : -4
تعج طخيقة من طخق االختيار العذهاجي ، لكشها ال تعكي فخصًا متداوية لألفخاد في الظههر          

، وتكهن السدافة بين  ل وحجة من وحجات العيشة التي يتم اختيارهاا ثابتاة ، لاحلك اطلان عليهاا تداسية 
 . ذات الفتخات الستداوية

 533( تلسيحًا من قاجسة ) اطاار( تزام )  53)  وممالها لشفخض ان باحمًا يخيج ان يختار عيشة من   
( ثام  يختاار  13ليحاجد السداافة او الفتاخة وهاي )  53علاى  533( تلسيح ، فهفن هاحا االسالهب يقدام 

( عشججاح يداح  مان  7( يباجأ با، ولشفاخض ان هاحا الاخقم هاه )  13 – 1بكخيقة عذهاجية رقساًا باين ) 
 .وهكحا … ،  27،  17،  7القاجسة 
تار هح  العيشة لدههلة اختيار افخادها ، اال انها تهصف بانها شب، عذهاجية اذ يتم اختيار الفخد ونخ   

 .  األول فقط عذهاجيًا فيتحجد بحلك مهضهع باقي االفخاد
 (522-2( طالب اعطيت ارقام )522مثال / المجتمع )

 ( 52عينة )
 طهل الفترة  22=  522/52
 بالقرعة  يكهن الطلب )احمج ( الطالب االول  7( حدب الفترة  رقم 22-2اختار )

 )حدين (   27( =7+22الطالب الثاني )
 )حهراء(...الخ 27( =27+22الطالب الثالث )

 
 -( : ثلانيًا : العينلات الالعذهائية )الالاحتمالية

هااي العيشااات التااي تتااجخل فااي طااخق اختيارهااا ركبااة الباحااث واحكاماا، الذخرااية ونلجااأ الااى هااحا      
 االسالهب مان العيشااات فاي الجراسااة التاي يرااع  فيهاا تحجياج جسيااع افاخاد السجتسااع وبالتاالي ال يسكاان

 تحجيج عيشة عذهاجية تسمل السجتسع افزل تسميل الن خراجا السجتسع غيخ معخوفة ومن انهاعها    
وفيها يعسج الباحث في اختيار افاخاد العيشاة بحياث يتحقان فاي  ال ماشهم شاخود العينة العمجية //  -2

ويدااتعسل هاااحا الشاااهع ماان العيشاااات عشاااجما يكااهن الفاااخد فاااي وحااجة  بياااخة فتحدااا  السقاااييذ التاااي يعتقاااج 
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باحاث الباحث ضخورة تذابهها فاي  ال مان العيشاة والسجتساع االصالي ويعتساج هاحا علاى اسااس خباخة ال
حااث دراسااة السذااكالت التااي يعاااني مشهااا طلبااة التكبياان فشختااار , ممااال ذلااك اذا اراد الباوحداان تقااجيخ  

 طلبة  لية التخبية االساسية  بذكل قرجي او عسجي.
وهااي العيشااة التااي يااتم اختيارهااا ماان خااالل تقداايم السجتسااع الااى //  او الفئللاتالعينللة الحررللية   -2

واختيااار عااجد ماان االفااخاد ماان  اال مدااتهى بكخيقااة غيااخ عذااهاجية  طبقااات او مجسهعااات او مدااتهيات
وهااي تذااب، العيشااة العذااهاجية الكبكيااة لكشهااا تختلااف عشهااا فااي ان الباحااث يختااار االفااخاد  سااا يخيااج دون 
اسااتعسال االساالهب العذااهاجي ودون وضااع أي شااخد ، فالباحااث لاا، الحخيااة فااي اختيااار ماان يخيااج ماان 

ذلك استكالع رأي حهل مهضهع معاين فاان الباحاث يجساع اراء جسياع ممال , االفخاد في  ل مدتهى  
                   الفئات في السجتسع )  بيخ في الدن , شباب , مخاهقين ( وهكحا.

وفااي هااح  العيشااة يختااار الباحااث عااجدًا ماان االفااخاد الااحين العينللة  العار للة ) عينللة الرللجفة ( //  -3
الكخيقاااة فاااي انهاااا ال يسكااان ان تسمااال السجتساااع االصااالي بجقااااة يقاااابلهم بالراااجفة ، ويؤخاااح علاااى هاااح  

 . فيرع  تعسيم نتاج. الجراسة التي تعتسج عليها على السجتسع  ل،
 
 

 خطهات اختيار العينة :
 : تسخ عسلية اختيار عيشة الجراسة بخكهات متتالية، هي 

اذا تم تحجيج اهاجاف البحاث بجقاة فاان الباحاث يداتكيع علاى اساساها تحجياج : ف البحث اهجاتحجيج -أ
 نهع العيشة وحجسها . 

 : لل تحجيج المجتمع األصلي ب
فساماًل إذا أراد الباحاث أن . تتكل  هح  الخكهة تحجيجًا واضحًا ودقيقًا لسفاخدات مذاكلة الجراساة 

أن يحاااجد السخحلاااة الجراساااية للسعلساااات، عليااا، . ياااجرس مذاااكالت معلساااات التعلااايم العاااام فاااي دولاااة ماااا 
والتخرااا الااحي يجرساان فياا،، والسحافظااة التااي يعسلاان فيهااا، والسااجارس التااي يعسلاان فيهااا حكهميااة أم 

 .أهلية، وهكحا
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 : لل تحجيج أفراد المجتمع األصلي ج
وتتكل  هح  الخكهة أن يعج الباحث قاجسة بأساساء السعلساات الالتاي علاى رأس العسال، والتاي  

ن عليهن الخكاهة األولاى، وهاحا ياتم بالتعااون بيشا، وباين وزارة التخبياة والتعلايم فاي دولاة ماا  والتاي تشكب
ويححر الباحث من التكاسل في أثشاء إعجاد هاح  الخكاهة ويعتساج علاى قاهاجم قجيساة . تدود  بهح  القاجسة

 .أو شاملة للسعلسات التي يجخلن في مجسهع معلسات غيخ مكلهبات
 : ينة البحثلل اختيار عد 

وتتكلاا  هااح  الخكااهة أن تتااهافخ جسيااع خراااجا أفااخاد مجتسااع الجراسااة فااي األفااخاد الااحين يااتم  
اختيارهم ليكهنها أعزاء في العيشة، فإذا  ان أفخاد مجتسع الجراسة متجاندين، فإن أي عجد مشهم يسمل 

ر عيشااة وفاان شااخود السجتسااع األصاالي، أمااا إذا  ااان أفااخاد السجتسااع غيااخ متجاندااين فالبااج ماان اختيااا
جسياع السعلساات الجاماياات التخبهياات مان ذوي الخبااخات : فساماًل إذا  اان مجتساع الجراساة، هاه. معيشاة

الهويفية القجيسة والالتي يجرسن في تخررات معيشة، يجعى هحا السجتسع باالسجتسع الستجاانذ، أماا 
ف، والخبااااخات الهويفيااااة إذا  ااااان السجتسااااع، هااااه جسيااااع السعلسااااات ماااان ذوي التأهياااال العلسااااي السختلاااا

 .السختلفة، ويعسلن في تخررات متبايشة، فإن هحا السجتسع يدسى بالسجتسع غيخ الستجانذ
 
 

 : د لل اختيار عجٍد كاٍف من األفراد
تتكل  هح  الخكهة مخاعاة مجى تجانذ مجتسع الجراسة من تبايش،، ومشه. البحث السداتخجم،  

الباحث أن يرل إلى نتاج. دقيقاة قابلاة لتعسايم نتااج. بحما،، فعليا، أن فإذا أراد . ودرجة الجقة السكلهبة
 .يعتسج على عيشة  بيخة
 : هل لل اختيار نهع العينة

ويج  . وتتكل  هح  الخكهة الكيام بالخكهات الدابقة بالتختي ، ومخاعاة شخود أنهاع العيشات 
 : على الباحث أن يححر من الهقهع في أخكاء اختيار العيشة، ومشها

، وسبب، قلة أفخاد العيشة مقارنة بأعجاد السجتسع األصلي للجراسة، وقلة (الخكأ العذهاجي)خكأ الرجفة  -
فسماًل إذا  ان السجتسع األصالي للجراساة عان السعلساات الحكهمياات فاي مخحلاة تعليسياة . تجانذ أفخاد 
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لعيشااة دراساات،، فااإن هااحا يااؤدي معلسااة  153معلسااة، واختااار الباحااث ماان السجتسااع  1733بسحافظااة مااا ، هااه 
 .إلى حجوث هحا الشهع من الخكأ

خكااأ التحيااد، وساابب، يعااهد للباحااث، وذلااك بتفزاايل، أفااخاد دون غيااخهم تتااهافخ فاايهم خراااجا معيشااة،  -
 .ويتخت  على هحا الخكأ أن أفخاد العيشة غيخ مسملين لخراجا السجتسع األصلي للجراسة

 
 محجدات استخجام العينة :

 العيشة عشاصخ السجتسع  املة خاصة اذا  ان هشاك تباين  بيخ في السجتسع .قج ال تحرخ  .1
ان استخجام العيشة يؤدي الى تهفيخ في الهقت والجهج والسال لزسان التسميل والهصهل الى نتااج.  .2

 دقيقة خاصة اذا  ان هشاك تباين  بيخ في السجتسع .
 العيشة تربح غيخ مسملة للسجتسع االصلي .اذا لم تتهفخ الجقة الالزمة في اختيار العيشة ، فان  .3
قج اليتسكن الباحث من الحفاظ على خراجا السجتسع في اختيار العيشة بذكل مقرهد أو غيخ  .4

 مقرهد االمخ الحي يتخت  علي، الهصهل الى نتاج. يرع  تعسيسها .
 


