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 ادوات البحث العلمي

 على الحصول فً علٌها ٌعتمد التً المختلفة، واألسالٌب والطرق الوسائل مجموعة وهً

 ومن ادوات البحث العلمً االتً :.البحث إلنجاز الالزمة والبٌانات المعلومات

 العينات   1-1

 وهً الجزء الذي ٌمثل مجتمع االصل او النموذج الذي ٌجري الباحث مجمل عمله علٌه

،وان سبب اختٌار العٌنة هو ان الباحث عند دراسته االفراد والمجتمعات ال ٌستطٌع ان ٌاخذ كافة 

االفراد او المجتمع باسره لدراسته الن هذا ٌتطلب جهدا ووقتا وتكالٌف مادٌة كبٌرة جدا . لهذا 

 ٌختار الباحث عٌنة محددة من هذا المجتمع لدراسته .

 ــ شروط العينات 

 ن مجتمع االصل ) مجتمع البحث (تحديد وتعيي -1

ان مجتمع االصل او مجتمع البحث هو المجتمع الذي ٌجري الباحث بحثه علٌه اي المجتمع 

 نفسه ، وعلى الباحث ان ٌحدد المجتمع تحدٌدا دقٌقا ومعرفته معرفة جٌدة ودراسته بشكل كامل.

 مفردات مجتمع البحث ) تشخيص افراد المجتمع ( -2

ى تهٌئة واعداد قوائم باسماء جمٌع االفراد الموجودٌن فً مجتمع البحث هنا ٌعمد الباحث ال

 للدراسة .

 مفردات ممثلة لمجتمع البحث  -3

اي اختٌار العٌنة الممثلة لهذا المجتمع حٌث ٌنتقً الباحث العدد المطلوب الذي سٌطبق 

وتمثله تمثٌال  علٌهم بحثه اذ ان العٌنة الجٌدة والسلٌمة هً العٌنة التً تعكس خصائص المجتمع

 صحٌحا ودقٌقا .

 عينة كافية لمجتمع البحث  -4

اي اختٌار عٌنات كافٌة وفق النسب الجل ان تمثل مجتمع االصل تمثٌال كافٌا ٌسمح بتعمٌم 

 نتائجه فكلما كبر مجتمع البحث تصغر العٌنة وكلما صغر مجتمع البحث ازدادت العٌنة .
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  ــ انواع العينات

 صودة ) غير العشوائية ( اوال : العينات المق

هً تلك العٌنة التً ٌتقصد الٌاحث باختٌارها لٌعمم نتائج هذه العٌنة على الكل ، ومن عٌوبها 

 انها التمثل مجتمع البحث تمثٌال دقٌقا ومن امثلتها :

 العينة العمدية ) القصدية (  -1

لى اخطاء وهً تاخذ عندما ٌكون المجتمع غٌر متجانس وغٌر محدد تماما وهً تتعرض ا

 التحٌز وتستخدم فً الدراسات المسحٌة واالستطالعٌة .

 العينة الحصصية ) الطبقية ( -2

( فً منطقة ما ،  02222اي ٌقسم المجتمع الى طبقات ، فمثال اذا اردنا تقسٌم مجتمع عددهم ) 

( ،      0022( ، ) متقاعدٌن  0222( ، ) اصحاب مهن حرة  0022وهو ٌحوي على ) موظفٌن 

 فردا فنستخدم االتً : 022( .ونحن نرٌد العٌنة  0222( ، ) ربات بٌوت  0222بة ) طل

02222÷022  =02 

 02=02÷0022موظفٌن                                 

 02=02÷0222مهن حرة                               

 02= 02÷ 0022متقاعدٌن                              

 002= 02÷0222طلبة                                    

 02= 02÷0222ربات بٌوت                            

 فرد 022                                                        

 

 ثانيا : العينات غير المقصودة ) العشوائية (

علمٌة المجال لالنحٌاز وهً التً تتساوى فٌها فرصة االختٌار بٌن افراد المجتمع ووفق اسس 

 فٌها اثناء االختٌار . ومن امثلتها :

 العينة العشوائية البسيطة  -1

وهً العٌنة التً تاخذ من مجتمع متجانس اي ان مفردات ذلك المجتمع من جنس واحد 

وللحصول علٌها ٌمكن حصر جمٌع افراد المجتمع واعطائهم ارقاما متسلسلة ووضعها فً اناء ثم 

 ائٌا .سحب العٌنة عشو
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 العينة العشوائية المنتظمة  -2

وهً اختٌار عٌنات بشكل منتظم على قائمة مجتمع البحث وتستعمل عندما ٌكون مجتمع 

افراد من المجتمع  02فرد ونرٌد اختٌار  022الدراسة واضح الحدود مثال : لو كان مجتمع البحث 

ساس فمثال حصلنا على الرقم فناخذ االرقام العشرة وتوضع فً صندوق ونسحب رقما وٌعد هو اال

 . 01001001001001001001,0100100فٌكون  0

 العينة العشوائية ذات المراحل المتعددة او المزدوجة -3

وهً العٌنة التً ٌكون فٌها المجتمع كبٌر جدا او تكون متباعدة جغرافٌا وٌصعب االتصال 

لمفحوصٌن هذه االستمارات المباشر فٌها فٌرسل الباحث استماراته للمفحوصٌن وقد ٌهمل بعض ا

 فٌختار الباحث عٌنة من الذٌن اهملوا االستمارات وٌقابلهم مقابلة شخصٌة للحصول على البٌانات .

 العينة العشوائية الطبقية ) الفئوية ( -4

وهً العٌنات التً تؤخذ من مجتمع غٌر متجانس وتتم بتقسٌم مجتمع االصل الى طبقات ثم 

 المجموعات االصغر المتجانسة عددا محددا مسبقا من المفردات . ٌشتق بطرٌقة عشوائٌة من هذه

 

 المقابلة  1-2

هً االستبٌان الشفوي وهً لقاء ٌتم بٌن الباحث والمجٌب وٌعد الباحث استمارة خاصة 

 لجمع المعلومات من العٌنات وهً تصلح لكافة المستوٌات التعلٌمٌة والثقافٌة .

 ــ شروط المقابلة 

 ة واضحة ودقٌقة .ان تكون االسئل -0

 ان ٌنفرد الباحث بالمقابل وٌشرح له معنى أي سؤال الٌفهمه . -0

 ان الٌؤثر الباحث على المستجوب وٌحدد الموضوع تحدٌدا دقٌقا له . -0

 مراعاة الظرف الزمانً والمكانً ووضوح الهدف من اجراء المقابلة . -0

 مرونة االسئلة وتنوعها وتحفٌز المبحوث على االستجابة . -0

 باه ورحابة الصدر وعدم االستهزاء بالمبحوث .االنت -0

 ــ انواع المقابلة 

 المقابلة الفردٌة والجماعٌة . -0

 المقابلة المقٌدة . -0

 المقابلة غٌر المقٌدة . -0

 مقابلة التعمق . -0

 المقابلة المركزة . -0


