
 السادس: االسبوع 

 ادوات البحث العلمي:

يجب أن يتوفر لدى الباحث مجموعة من األدوات والتي      

هي مجموعة الوسائل و الطرق و األساليب و اإلجراءات 

المختلفة التي يعتمد عليها في الحصول على المعلومات و 

البيانات الالزمة إلتمام و إنجاز البحث حول موضوع محدد أو 

, فإن و إذا كانت هذه األدوات متعددة و متنوعةمعينة.مشكلة 

طبيعة الموضوع أو المشكلة محل البحث أو الدراسة هي التي 

البحث التي يجب أن يستخدمها الباحث في إنجاز و  ادواتتحدد حجم نوعية و طبيعة 

 إتمام بحثه وعلى هذا األساس فما هي األدوات التي يعتمد عليها الباحث في البحث
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 :اتالعين.1

مجال البحوث والدراسات العلمية سواء  يعتبر استخدام العينة من األمور الشائعة في    

االجتماعية أو الطبيعية منها, إن اختيار عينة إلجراء الدراسة عليها قد يكون مفضال 

نظرا لما في ذلك من توفير للوقت والمال والجهد  مجتمع األصليالعلى دراسة كامل 

 .المبذول

ضرورية عن هذه تتطلب دراسة ظاهرة أو مشكلة ما توفر بيانات ومعلومات        

الظاهرة أو المشكلة لتساعد الباحث في اتخاذ قرار أو حكم مناسب حيالها. فمشكلة 

ضعف الطلبة في اللغة اإلنجليزية تتطلب من الباحث ضرورة وضع تعريف محدد 

وواضح لمجتمع الدراسة وهم الطلبة هل هم طلبة المرحلة اإللزامية أم الثانوية أم 

 .دولة معينة...الخكالهما أم هم الطلبة في 

إن التحديد الواضح لمجتمع الدراسة والذي يقصد به جميع العناصر أو المفردات      

التي سيدرسها الباحث أمر ضروري جدا ألنه سيساعده في تحديد األسلوب العلمي 

ألمثل لدراسة هذا المجتمع خاصة وأن بعض المشكالت المدروسة أحيانا تغطي 

دراسة كل عنصر أو حالة فيها كذلك قد يترتب على دراسة المجتمعات كبيرة يصعب 

كل عنصر أو حالة تكاليف باهظة يتعذر معها تنفيذ الدراسة وفي بعض األحيان يصعب 

ة لسبب أو آخر كذلك قد تكون دراسة يالوصول إلى كل عنصر من العناصر الدراس

 . نسة نسبياجميع عناصر المجتمع غير مجدية خصوصا إذا كانت هذه العناصر متجا

وفي بعض األحيان فان الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة بخصوص مشكلة أو ظاهرة 

قد ال يمكن أو يساعد على دراسة جميع عناصر المجتمع لذلك يلجأ الباحث في مثل 

  .الحاالت إلى استخدام أسلوب العينة بدال من أسلوب المسح الشامل

 

جزء من مجتمع الدراسة تحمل خصائص وصفات هذا المجتمع، وتمثله  هي العينة* 

 فيما يخص الظاهرة موضوع البحث.

 :مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة. العينة 

  وهم األشخاص او األفراد الذين يختارهم الباحث إلجراء بحثه عليهمالعينة: . 

  :و األحداث أو المشاهدات موضوع البحث أو كامل األفراد أ مجتمع الدراسة

 .مثال : طلبة جامعة االنبار الدراسة.



   :أحد األفراد أو المشاهدات التي يتم اختيارها ضمن العينة.المفردة 

إن اختيار العينة بشكل دقيق ومناسب يعطي نتائج مشابهة إلى حد كبير للنتائج التي      

وبشكل عام كلما كان حجم  تمع الدراسة،يمكن الحصول عليها عند دراسة كامل مج

، لذلك يمكن تعميم العينة أكبر كلما زاد تمثيلها لخصائص المجتمع موضوع الدراسة

 النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل دراسة العينة على مجتمع الدراسة األصلي.

 .أنواع العينات    

العينات التي يتقصد الباحث في وهي العينات المقصودة ) غير العشوائية ( : اوال:  

 اختيارها .

 ومن أنواع العينات غير العشوائية ما يلي :         

 .Accidental Sample ة )العرضية(يالعينة الصدف. 1           

  :Purposive Sample العينة القصدية  .1

  :Chunk Sample عينة القطعة أو الكسرة .3          

  :Volunteer Sample التطوععينة . 4          

  :Quota Sample العينة الحصصية. 5         

 

وهي العينات التي ال يتقصد الباحث في العينات غير المقصودة ) العشوائية ( : ثانيا: 

  اختيارها وهي على انواع هي :

 العينة العشوائية البسيطة  

 العينة العشوائية المنتظمة 

 المزدوجة  العينة العشوائية 

 الطبقية العينة العشوائية 

 ذات المراحل المتعدد العينة العشوائية 


