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  وطرق اختيارها العينـات أنواع : ( 15) المحاضرة 

 يتفق الخبراء على تقسيم  اليماي إ ىليى اعيراي ة مسيا تبيي ل لتياحث الب خيي ريا احتمي ة ال ريقيا 

والمفرداإ وحضرعه  ب لت لا لقراعمن االختم الإ، او عام حضرعه  لهيه  القيراعمن، خميي تتي  ر 

را الح لا األحمرة بتاحث الي مث الشخصا را االحتم ة. وليهل  عديا ااي ص تصيامف ل لليماي إ عليى 

اسيي أ اعهيي  اختم لمييا او عشييرا ما خمييي ال يتيياحث الب خييي رييا احتم ةايي ، ول اهيي  تختيي ة ب ريقييا 

شييرا ما. او اعهيي  اميير اختم لمييا او عمايييا خمييي يسييم  بتيياحث الي مييث الشخصييا رييا االحتميي ة. ع

وب ستي دة طير  احتمي ة اليماي إ ت بمقمي ل عديا اا الب خيي يقيام وعيف ل لليمايا المختي ةة مين حي   

الياصرين مي ل. ر لب خي ع دة يختي ة اليمايا ال بقميا عليى سيبمث المثي  ،  ي  يختي ة المفيرداإ بييا 

ليي  ميين بييمن الفليي إ ب ل ريقييا اليشييرا ما او الماتلمييا. الا تمثمييث اليماييا لخصيي    المدتميي  ذ

تفييرع علمييت احتميي ةال ميين بييمن األعييراي  يي  يفييرع احتميي ة الحديي  احتميي ةال م ميي ل ليي و . ولييهل  

عيرع اعراي اليما إ التيا تيررر الشي ث الما سيذ اليهق يحقيق تمثميث اليمايا لخصي    المدتمي  

 وكم  ي تا:

 :Stratified Sampleاليماا ال بقما  

 رييا الاةاسيي إ التربريييا وبصييفا ح عييا ال يي ت رييا الم سسيي إ وتيييا ميين اكثيير ال يير   ييمرع ل 

التيلمممييا خمييي تييررر اييه  ال ريقييا التمثمييث الاسييبا لخصيي    المدتميي  التييا تيتبيير م لبيي ل رييا 

ا تمثميث ايه  الفلي إ ريا الاةاسا. وتمثمث اليماا للمدتم  يفيرع عليى الب خيي الر يرى عليى عسيب

مدتم  البحي، لتحايا عاد المفرداإ من كث رلا را اليماا بافس الاسبا. ريذذا ك عين عسيبا اليهكرة 

مفييردة رييذا الب خييي  1000وك عيين اليماييا  رامهيي   %45: %55ىلييى ااعيي   رييا المدتميي  تييي د  

 مفردة. 450مفردة وااع    550يدذ اا يحاد عاد الهكرة را اليماا 

 :Quota samplesا الحصصما اليما

علرال ألعت  ا ت را اا ص عيربا را الحصير  عليى التمثميث الاسيبا لل بقي إ او الفلي إ ريا 

مدتم  البحيي، لييام كف ييا اطير البم عي إ او تق دمهي ، او امي ت المصي دة األعيلما لهي  اس سي ل او 

زي دة الر ن والدها را الحصر  على البم ع إ الخ عا ب لفل إ. را اه  الح لا يلد  الب خي ىليى 



حايا عاد المفرداإ ل ث رلا را اليماا با ء على تقايراتيت واخ  ميت الهاتميا او باي ءل عليى حبيراإ ت

سيي بقا. ورييا اييه  الح لييا يحيياد الب خييي المتتمييراإ والفليي إ التييا ياةسييه   يي  يختيي ة عييادال ميين 

المفرداإ يمثث كث رلا را اليماا دوا الح جا لاسبا تمثملهي  ريا المدتمي  بحميي ت يرا خصيا كيث 

لا اا الر   الهق خاد  الب خي. ريذذا لي  ي ين لاييت ىخصي ءاإ لاسيذ تمثميث الفلي إ ريا المدتمي  ر

ىعي   و يا يير   500ذكيرة    500رذعت  ا يخت ة اا يرزي اليماا ب لتس وق بمن اليهكرة وااعي   

 %25وميلميا اددات  %50عسبا احر  )خصا( لفل إ تخص  الميلممن مث : ميلما اليليرم 

. وعلى الرا  مين وجيرد %50ويقس  عسبا ماه  بمن ااع   والهكرة باسبا  %25رعا الميل  الا

الفل إ داحث با ء اليماا ىال اا ام ت مسيتر  تمثملهي ، يدييث اليمايا امير ممثليا وب لتي لا يصييذ 

التيمم  من ح   عت  ج دةاسته . ولهل  ال ياص  ب ستخاامه  ىال را خ الإ عييربا احتمي ة بيايث 

ليماا ال بقما او مبرة  رق الحتم ةا . ول ن را جمم  األخرا  يلث الحهة من التيميم  آحر مثث ا

 من اا  عمرت اها الاري.

 :Clusters Sampleعماا التدمي إ 

ييتبيير التمثمييث الدترارييا فييروةة رييا كثميير ميين البحيير  ألاييراع المق ةعييا مثييث دةاسييا 

 ق ر إ متب ياا، ومين حي   التقسيم  ال بقيا  استخاام ال  ت لرس  ث ااع م بمن ا  لم  مختلفا او

ايض ل داحيث األ ي لم  او المياا او المح رلي إ. ويشي ث احتمي ة اليمايا ريا ايه  الح ليا عييربا ريا 

تحاييياا  ميين بييمن كييث الميياا او القيير  التييا تاتمييا لة لييم  او المح رلييا. علييى اسيي أ عيياد ميين 

ا الب خيي ب حتمي ة تدمي  واخيا داحيث اا ليم  المفرداإ را كث ماياا او كث  ريا رمه . ولهل  ي تف

او المح رلييا يمثلهيي  ويختيي ة ميين اييها التدميي  مفييرداإ اليماييا التييا سييرى يتي مييث ميهيي  الب خييي  

ولهل  تسمى ايض ل اليماا المس خما خمي يت  تقسم  المدتمي  ىليى مسي خ إ او ا ي لم  او ماي طق او 

. وعليرال لهيها (1)تي ة مين بمايت مفيرداإ اليمايا   ع إ جترارما،    يخت ة من كيث ماهي  تدميي ل يخ

 التاةيج را االحتم ة )مح رلا   ض ء  ع خما   ريا  مفرداإ( رذعت ي لق علمه  اليماا الياقرديا.

 :  purposive sample اليماا اليمايا

يخت ة الب خي المفرداإ را اه  اليماا ب ريقا عمايا طبق ل لم  يرا  من سيم إ او حصي    

المفرداإ بم  يخام ااااى البحي. مثث دةاسيا آةاء واتد اي إ اعضي ء امليا التياةيس  تتررر را

المتخصصييمن او مييياق البييرامج التيلمممييا او البييرامج التيلمممييا رييا القاييراإ الفضيي  ما او عليي م 

 . (2)التيلم  عن بيا را ج ميا الق ارة

 :  Simple random sample اليما إ اليشرا ما البسم ا
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ة المفييرداإ عشييرا م ل ميين بييمن  ييرا   ىطيي ة او اطيير اليماييا. وبييهل  تي ييى لدمميي  يييت  احتميي 

المفرداإ ررع ل متس ويا را االحتم ة. اها الاري من اليما إ يياا ت  ر  الفرص لدمم  عا عير 

المدتميي  لت ييرا اخييا مفييرداإ اليماييا، ويييت  احتم ةايي  اميي  ب سييتخاام القرعييا، او جييااو  األة يي م 

لذ استخاام ايه  ال ريقيا فيروةة خصير وميرريا ك ميث اليا عير التيا يت يرا اليشرا ما، ويت 

ماه  مدتم  الاةاسا، وبهل  ت را ررعا اللهرة ل ث عاصر ميرورا ومحادة مسيبق ل. ويصييذ 

ت بمق اه  ال ريقا ريا المدتميي إ الاةاسيما المتاي  رة او المتب عياة او ال بميرة مين خميي اليياد، 

 ا ام ن ت بمقه .واا ارضث اعراي اليما إ ا

 :   Systematic Sampleاليماا الماتلما 

يحيي و  الب خييي رييا اييها الاييري ميين اليمايي إ تداييذ ح يي  الصييارا، او ح يي  اليشييرا ما الييهق 

سييم إ يترتييذ علمييت زييي دة اختميي الإ التحمييل، او الممييث عحيير احتميي ة كيي  اكبيير ميين حصيي   ، او 

سيم إ ميمايا   ما األو  او األحمر وار مي  يي يسميماا. رقا يممث االحتم ة را ميلمت ىلى ةب  الق 

للمدتم  على سبمث المث  . ولهل  يت  استخاام اليماا الماتلما لضم ا  ب إ ترزي  االحتم ة عليى 

 100.000ىطيي ة اليماييا كلييت ميين الباايييا ىلييى الاه يييا. رييذذا كيي ا مدمييري مفييرداإ مدتميي  البحييي 

محسذ مدي   اليمايا بقسيما مفيرداإ المدتمي  مفردة ر 500مفردة ومدمري مفرداإ عماا البحي 

 على مدمري مفرداإ اليماا. 

ا مد   اليما

= 
100.000  =200 

 مفردة
500 

 

مفييردة علييى التييرالا، ريي لمفردة األولييى يييت   200واييها يياييا احتميي ة مفييردة ميين بييمن كييث  

 2. ريذذا احتي ة الب خيي المفيردة ة ي  500ة ي   200الث عما وا ها ختيى اليـ  200احتم ةا  من الـ 

......... 602والرابييييا  402والث لثيييا  202مييين المدييي   األو ، رييي لمفردة الث عميييا سيييت را ة ييي  

 .99.802واألحمرة 

 

 اليماا اليشرا ما الماتلما اليما إ اليشرا ما البسم ا

Systematic Random Sample 

يتداييذ الب خييي رييا اييها الاييري التحمييل الايي تج عيين االحتميي ة اليميياق للمفييردة األولييى، ولييهل  

يخت ة المفردة األولى بش ث عشرا ا من بمن مد   االحتم ة األو ،    تترص مسي را االحتمي ة بمي  

 200ي د  المد   بمن كث مفيردة والتيا يلمهي . ريذذا كي ا مدي   االحتمي ة ريا المثي   السي بق اير ي



مفيردة األوليى بشيي ث عشيرا ا. ويختي ة اليير   التي لا بميي   200مفيردة راختي ة مفييردة مين بيمن الييـ 

 يييي د  ة يي  المفييردة األولييى مضيي ر ل ىلمييت مسيي را االحتميي ة التييا تييي د  مديي   احتميي ة اليماييا. رييذذا

 315ريي لمفردة الث عمييا سييت را ة يي   115احتمييرإ المفييردة األولييى بشيي ث عشييرا ا وك عيين ة يي  

 .99.915.... وا ها وت را المفردة األحمرة ة   515والث لثا 

يريييا عممييا كلمييا اددات اا ييييرى ةاق طلبييا  سيي  ااعيي م رييا مسييتر  تيياةيس اخييا مثااا : 

ط لذ.  200ط لذ، وخد  اليماا الم لربا يس وق  1000اس تهة القس . رذذا ك ا عاد طلبا القس  

 ط لذ.  50ويس وق  200مقسرم ل على  1000وللحصر  على اليماا بسرعا، يخت ة من كث 

ا مد   اليما

= 
1000  =50 

 مفردة
200 

 

. وعلميت ريذا 39رمن او  حمسمن ط لب ل را  را   ال لبا، يختي ة ط لبي ل عشيرا م ل، وليم ن ة ي  

 .9989، … ،  139،  89،  39اليماا اا اة  م األ خ ص المرجردين را  را   ال لبا: 

 :ومن اا  اعراي اليما إ التا تستخام را البحر  والاةاس إ ااع مما م  ي تا 

 .Stratified Sampleاليماا ال بقما  -1
 .Quota Sampleاليماا الحصصما  -2
  Sample Clustersعماا التدمي إ  -3
 .Purposive Sampleاليماا اليمايا  -4
 .Sample Snowballاليماا المت   رة او المتض عفا  -5
 . Simple Random Sampleاليماا اليشرا ما البسم ا  -6
 .Systematic Random Sampleاليماا اليشرا ما الماتلما  -7
 .Systematic Sampleاليماا الماتلما  -8
 .Dimensional Sampleاليماا متيادة األبي د  -9
 .Multi Stage Sampleاليماا المتيادة المراخث  -10
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