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   جامعة تكريت
   / قسم االعالم اآلدابكمية 

 
 / الجراسات االولية محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي لممرحمة الثالثة
 اعجاد : أ.د سعج سممان عبج هللا

 : العينات في البحوث االعالمية 11م

  :Samplesالعيشات 
العيشة ىي عبارة عن عجد محجود من السفخدات التي سهف يتعامل الباحث معيا مشيجيًا، 

أن يكهن مسثاًل  ويدجل من خالل ىحا التعامل البيانات األولية السظمهبة. ويذتخط في ىحا العجد
 لسجتسع البحث في الخرائص والدسات التي يهصف من خالليا ىحا السجتسع.

  :Itemالسفخدة 
ة في ىحه العيشة والتي قج تكهن الظالب أو الظالبة من بين الظالب، أو اليهم في ىي الهحج

 أجيدةالجراسي، أو الفخد من جسيهر السذاىجين لمبخامج التعميسية، أو مدتخجمي  األسبهع
العيشة ويذكل مجسهع ىحه السفخدات حجم العيشة  إطارالكهمبيهتخ. ويختار الباحث السفخدة من 

عادة بشدبة من مجتسع البحث، وكمسا زاد عجد مفخدات العيشة وارتفعت ندبة  الحي يتم تحجيجه
 .تسثياًل لسجتسع البحث أكثخىحا العجد )حجم العيشة( كمسا كانت 

ويتهقف تحجيج حجم العيشة عمى عجد من االعتبارات التي تؤثخ في ىحا القخار، من ىحه 
 :االعتبارات ما يأتي

السجتسع في الخرائص أو الدسات، فكمسا زادت درجة التجانذ  قجر التجانذ بين مفخدات -1
 بين مفخدات السجتسع أمكن اختيار عجد أقل من السفخدات لبشاء العيشة.

التهزيع الجغخافي لمسفخدات وىه ما يعكذ تذتتيا وانتذارىا، وذلك انو كمسا زاد انتذار  -2
زيادة حجم  األمخظمب السفخدات أو كانت مهزعة عمى مشاطق جغخافية متباعجة كمسا ت

 العيشة.
العيشة شاماًل  إطارالعيشة الختيار السفخدات، فكمسا كان  إطاركفاية السعمهمات التي يهفخىا  -3

في حالة كاماًل يمبي حاجة البحث، يسكن اختيار عيشة أقل حجسًا بيشسا يجب زيادة الحجم 
 .وشخوطو األخياري حاجات أو عجم استخجام أطخ لمعيشة تمبغياب بعض السعمهمات 
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عجد الفئات التي سهف يتم دراستيا والتغيخات التي يتم وصف السجتسع من خالليا. واختيار  -4
تهزيع الظمبة يتم  أخخى العيشة من فئة واحجة ىي فئة الظالب تقل في حجسيا عن عيشة 

 ، أو الفخق الجراسية.األكاديسيةوالظالبات عمى أساسيا مثل التخررات 

 :وطخق اختيارىاعيشـات الأنهاع 
 رئيدة تبعًا لتجخل الباحث في اختيار الظخيقة أنهاعيتفق الخبخاء عمى تقديم العيشات إلى 

والسفخدات وخزهعيا بالتالي لقهانين االحتساالت، أو عجم خزهعيا ليحه القهانين، حيث تتأثخ 
ترشيفًا لمعيشات عمى  في الحالة األخيخة بتجخل العامل الذخري في االختيار. ولحلك نجج ىشاك

أنيا احتسالية أو عذهائية حيث ال يتجخل الباحث في اختيارىا، ولكشيا تختار بظخيقة  أساس
غيخ احتسالية أو عسجية حيث يدسح بتجخل العامل الذخري في االختيار.  أنياعذهائية. أو 

لسختارة من خالل الباحث يقجم وصفًا لمعيشة اأن  وباستعادة طخق اختيار العيشات تظبيقيًا نجج
العشرخين معًا. فالباحث عادة يختار العيشة الظبقية عمى سبيل السثال، ثم يختار السفخدات بعج 
ذلك من بين الفئات بالظخيقة العذهائية أو السشتظسة. الن تسثيل العيشة لخرائص السجتسع 

لألول. ولحلك نعخض  ثم يفخض اختيار الحجم اختيارًا مكسالً  األنهاعتفخض عميو اختيارًا من بين 
أنهاع العيشات التي تهفخ الذكل السشاسب الحي يحقق تسثيل العيشة لخرائص السجتسع وكسا 

 يأتي:

 :Stratified Sample  العيشة الظبقية
 في الجراسات التخبهية وبرفة خاصة الظالب في السؤسدات وتعج من أكثخ الظخق شيهعاً 

ل الشدبي لخرائص السجتسع التي تعتبخ مظمبًا في التعميسية حيث تهفخ ىحه الظخيقة التسثي
الجراسة. وتسثيل العيشة لمسجتسع يفخض عمى الباحث الهقهف عمى ندبة تسثيل ىحه الفئات في 

كانت ندبة  فإذامجتسع البحث، لتحجيج عجد السفخدات من كل فئة في العيشة بشفذ الشدبة. 
 فإنمفخدة  1000نت العيشة قهاميا % وكا45 :%55في السجتسع تعادل  اإلناث إلىالحكهر 

 مفخدة. 450 واإلناثمفخدة  550يحجد عجد الحكهر في العيشة أن  الباحث يجب

 :Quota samplesالعيشة الحررية 
نظخًا ألنو قج تكهن ىشاك صعهبة في الحرهل عمى التسثيل الشدبي لمظبقات أو الفئات في 

ليا أساسًا أو  األصميةيا، أو غياب السرادر مجتسع البحث، لعجم كفاية أطخ البيانات أو تقادم
زيادة الهقت والجيج في الحرهل عمى البيانات الخاصة بالفئات. في ىحه الحالة يمجأ الباحث 

تحجيج عجد السفخدات لكل فئة في العيشة بشاء عمى تقجيخاتو وأحكامو الحاتية أو بشاًء عمى  إلى
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ستغيخات والفئات التي يجرسيا ثم يختار عجدًا من خبخات سابقة. وفي ىحه الحالة يحجد الباحث ال
السفخدات يسثل كل فئة في العيشة دون الحاجة لشدبة تسثيميا في السجتسع بحيث تكهن حرة كل 

لشدب تسثيل الفئات في السجتسع  إحراءاتلم يكن لجيو  فإذا .فئة ىي الخقم الحي حجده الباحث
إناث وقج يخى  500ذكهر /  500 واإلناثالحكهر  بين بالتداوي يهزع العيشة أن  قج يختار فإنو

% ومعمسي اآلداب 50معمسي العمهم  :)حرة( لفئات تخرص السعمسين مثال أخخى ندبة 
وعمى الخغم  .%50والحكهر بشدبة  اإلناث% ويقدم ندبة مشيا بين 25% السعمم الشهعي 25

جعل العيشة غيخ مسثمة غياب مدتهى تسثيميا، يإال أن من وجهد الفئات داخل بشاء العيشة 
في حاالت  إالوبالتالي يرعب التعسيم من خالل نتائج دراستيا. ولحلك ال يشرح باستخجاميا 

 األحهالصعهبة اختيار بجيل آخخ مثل العيشة الظبقية أو مبخر قهي الختيارىا. ولكن في جسيع 
 يظل الححر من التعسيم من أىم عيهب ىحا الشهع.

 :Clusters Sampleعيشة التجسعات 
التسثيل الجغخافي ضخورة في كثيخ من البحهث ألغخاض السقارنة مثل دراسة استخجام  ج  يع

بين أقاليم مختمفة أو ثقافات متبايشة، ومن خالل التقديم الظبقي أيزًا  لهسائل اإلعالمالظالب 
ي أو السجن أو السحافظات. ويذكل اختيار العيشة في ىحه الحالة صعهبة ف األقاليمداخل 

عجد من  أساستحجيجىا من بين كل السجن أو القخى التي تشتسي لإلقميم أو السحافظة. عمى 
 اإلقميمالسفخدات في كل مجيشة أو كل قخية فييا. ولحلك يكتفي الباحث باختيار تجسع واحج داخل 

أو السحافظة يسثميا ويختار من ىحا التجسع مفخدات العيشة التي سهف يتعامل معيا الباحث؛ 
أو مشاطق  أقاليممداحات أو  إلىيزًا العيشة السداحية حيث يتم تقديم السجتسع أحلك تدسى ول

ونظخًا ليحا . أو قظاعات جغخافية، ثم يختار من كل مشيا تجسعًا يختار من بيشو مفخدات العيشة
 قهدية.يظمق عمييا العيشة العش فإنو)محافظة/ قزاء/ ناحية/ قخية/ مفخدات( التجريج في االختيار

  : purposive sample العيشة العسجية
يختار الباحث السفخدات في ىحه العيشة بظخيقة عسجية طبقًا لسا يخاه من سسات أو 

البحث. مثل دراسة آراء واتجاىات أعزاء ىيئة  أىجافخرائص تتهفخ في السفخدات بسا يخجم 
عميسية في القشهات الفزائية أو التجريذ الستخررين أو معجي البخامج التعميسية أو البخامج الت

  .نظام التعميم عن بعج في جامعة القاىخة

  : Simple random sample العيشات العذهائية البديظة
وبحلك تعظى لجسيع  .أو أطخ العيشة إطاريتم اختيار السفخدات عذهائيًا من بين قهائم 
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ت يعشي تكافؤ الفخص لجسيع ىحا الشهع من العيشا .في االختيار متداويةالسفخدات فخصًا 
 ججاولباستخجام القخعة، أو  أماعشاصخ السجتسع لتكهن أحج مفخدات العيشة، ويتم اختيارىا 

األرقام العذهائية، ويتظمب استخجام ىحه الظخيقة ضخورة حرخ ومعخفة كامل العشاصخ التي 
 . حجدة مدبقاً يتكهن مشيا مجتسع الجراسة، وبحلك تكهن فخصة الظيهر لكل عشرخ معخوفة وم

    :Systematic Sampleالسشتظسة  ةالعيش
ية الحي تجشب خظأ الرجفة، أو خظأ العذهائىحا الشهع من العيشات  الباحث في يحاول

سسات يتختب عميو زيادة احتساالت التحيد، أو السيل نحه اختيار كم أكبخ من خرائص، أو 
سسات  معيشة. فقج يسيل االختيار في معظسو إلى ربع القائسة األول أو األخيخ وىه ما يعكذ

معيشة لمسجتسع عمى سبيل السثال. ولحلك يتم استخجام العيشة السشتظسة لزسان ثبات تهزيع 
كان مجسهع مفخدات مجتسع البحث  فإذاالشياية.  إلىالعيشة كمو من البجاية  إطارختيار عمى اال

مفخدة فيحدب مجال العيشة بقدسة  500مفخدة ومجسهع مفخدات عيشة البحث  100.000
 مفخدات السجتسع عمى مجسهع مفخدات العيشة. 

مجال 
 العيشة =

100.000  =200 
 500 مفخدة

مفخدة عمى التهالي، فالسفخدة األولى يتم  200ار مفخدة من بين كل وىحا يعشي اختي 
 2اختار الباحث السفخدة رقم  فإذا. 500رقم  200الثانية وىكحا حتى الـ  200اختيارىا من الـ 

........ .602والخابعة  402والثالثة  202من السجال األول، فالسفخدة الثانية ستكهن رقم 
 .99.802 واألخيخة

 Systematic Random Sample: عيشة العذهائية السشتظسة العيشات العذهائية البديظةال
يتجشب الباحث في ىحا الشهع التحيد الشاتج عن االختيار العسجي لمسفخدة األولى، ولحلك 
يختار السفخدة األولى بذكل عذهائي من بين مجال االختيار األول، ثم تتخك مدافة االختيار 

كان مجال االختيار في السثال الدابق ىه  فإذابين كل مفخدة والتي يمييا.  بسا يعادل السجال
مفخدة األولى بذكل عذهائي. ويختار الخقم التالي  200مفخدة فشختار مفخدة من بين الـ  200

 فإذامدافة االختيار التي تعادل مجال اختيار العيشة.  إليوبسا يعادل رقم السفخدة األولى مزافًا 
 315فالسفخدة الثانية ستكهن رقم  115فخدة األولى بذكل عذهائي وكانت رقم اختيخت الس

 .99.915رقم  األخيخة... وىكحا وتكهن السفخدة .515والثالثة 
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في مدتهى تجريذ أحج  اإلعالمقدم يعخف رأي طمبة أن  عسيج كمية اآلدابيخيج  :مثال
 200 وي ايدجم العيشة السظمهبة طالب، وح 1000 القدمإذا كان عجد طمبة ف. القدم أساتحة
 5وي اويد 200مقدهمًا عمى  1000لمحرهل عمى العيشة بدخعة، يختار من كل و  .طالب

  .الب ط
مجال 
 العيشة =

1000 
 مفخدة 5= 

200 
 

 فإن. وعميو 5، وليكن رقم عذهائياً  ، يختار طالباً في قهائم الظمبة ة طالبفسن أول خسد
 .1000،  … 20،  15، 10،  5 :السهجهدين في قهائم الظمبة اصاألشخ أرقام العيشة ىي

 : ما يأتي اإلعالميةومن أىم أنهاع العيشات التي تدتخجم في البحهث والجراسات  
 .Stratified Sampleالعيشة الظبقية  .1

 .Quota Sampleالعيشة الحررية  .2
  Sample Clustersعيشة التجسعات  .3
 .Purposive Sampleالعيشة العسجية  .4
 .Sample Snowballالعيشة الستكاثخة أو الستزاعفة  .5
 . Simple Random Sampleالعيشة العذهائية البديظة  .6
 .Systematic Random Sampleالعيشة العذهائية السشتظسة  .7
 .Systematic Sampleالعيشة السشتظسة  .8
 .Dimensional Sampleالعيشة متعجدة األبعاد  .9

 . Multi Stage Sampleالعيشة الستعجدة السخاحل  .10
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