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نمونهوجامعه
،(نامحدودشاید)بزرگخیلیمجموعهیکمورددرخواهیممیکهاستاینبرفرضآماری،استنباطمدلدر

وانتنمیکهاستبزرگآنقدرجامعهحجمگاه.شودمیگفتهجامعهمجموعه،اینبهکنیمکسباطالعات
همطالعبرایممکنمشاهداتکلنمونهعنوانبهمجموعهزیریکمجموعه،کلازلذانمود،مطالعهراآنتمام

ماا.میشودگفته”نمونه“استجامعهاعضایازمحدودیتعدادشاملکهزیرمجموعهاینبه.میشودانتخاب
بههنمونگروهاعضایکهمیکندایجابآماریمدلنمونه،خصوصیاترویازجامعهخصوصیاتاستنباطجهت

اندازهکیبهجامعهاعضایهمهکهشودمیگفتهایههنمونبهتصادفینمونه.شوندانتخابتصادفیصورت
رتصودیگرافرادازمستقلفردهرانتخابهمچنین.باشندداشتهراآندرشدنانتخابوشرکتشانس
.گیرد

مفاهیم و روش های نمونه گیری

یبرا.بودخواهدگیروقتوپرهزینهکاراینشودشمارشبایدجامعهواحدهایتمامسرشماریدرکهآنجااز
یریگنمونهروشاهمیتکهاینجاستدر.بریمبکاررادیگریروشمجبوریمهزینهووقتدرجوییصرفه
تعمیمهجامعکلبرایراآنوکنیممیبررسیراجامعهازکوچکینمونهمعموالگیرینمونهدر.میشودآشکار

مطلبدوابفوراکنیم،تهیهرااطالعاتیاینمونههایبررسیبوسیلهکهبگیریمتصمیموقتهر.دهیممی
هاییهمشخصیامشخصهگزینشوهستیم،آنمطالعهبهعالقمندکهایجامعهدقیقتعریف:میشویممواجه

ازکلیدیدارائهبرایرا...وسرشمارینمونه،جامعه،قبیلازگیرینمونهبرایکلیمفاهیم.شوندثبتبایدکه
.شوندمعرفیاستضروریآماریهایبررسیانجامدرآنمزایایوگیرینمونهروش
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اینمونههایبررسیانواع

هکچرادهیمقراربررسیموردراجامعهیکهایآزمودنیکلکهنیستمیسرهمیشهتحقیقیکدر
همهبررسیامکانوباشدموجودهاییمحدودیت...وانسانیمنابعمالی،منابعزمان،نظرازاستممکن
آزمودنیکلبرایمعقولینمایندهکهایگونهبهراهاآزمودنیازجزئیبایدلذا؛نباشدموجودجامعه

وجهتباالبته.دادتعمیمجامعهکلبهراهاآنرویبررسینتایجونمودهانتخابباشند،جامعهآنهای
.نماییماعالمومحاسبهنیزراخطامیزاناستالزمعمل،ایندرخطاوجودبه

پارامترهایعنوانبهجامعهواریانسوجامعهمعیارانحراف،جامعهمیانگینقبیلازجامعهویژگیهای
.گویندجامعهآنپارامترراجامعهیکعددیخصوصیتهردیگرعبارتبه.هستندمطرحجامعه
.استنمونهخصوصیتوویژگیآماره

امترهایپارازتقریبیعنوانبهبررسی،موردنمونهآمارههایسایروپراکندگیمرکز،بهتمایلهایآماره
بهونهنمهاییافتهلحاظبدین.میشودمحسوبجامعهپارامترهایسایروپراکندگیومرکزبهتمایل
جامعهپارامترهایازبرآوردهاییعنوانبهنمونههایآمارهدیگر،عبارتبه.میشوددادهتعمیمجامعه
.گیردمیقراراستفادهمورد
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گیریمزایای نمونه 

رسی  در بر. به جای سرشماری جامعه نسبتاً واضح و روشن استگیری نمونهدالیل استفاده از 
و اطالعات یا آزمودن هر عضآوری جمعتحقیقاتی که درگیر صدها یا حتی هزاران عضو هستند، 

ه و حتی اگر موارد ذکر شده ممکن باشد، زمان، هزین. به طور علمی غیرممکن باشدتواند می
ه جای احتماالً بررسی یک نمونه، ب. بر سر راه پژوهش هستندای عمدهسایر منابع انسانی مانع 

اساً در کل جامعه گاهی اوقات منجر به نتایجی میشود که از روائی باالتری برخوردار است زیرا اس
اطالعات خطاهای آوری جمعاین حالت خستگی کمتری وجود خواهد داشت و بنابراین در 

ز کل  در برخی موارد، استفاده ا. ، خصوصاً زمانی که اعضای جامعه زیادندگیردمیکمتری صورت 
المپبرای مثال در آزمون عمر یک دسته از . جامعه برای آگاهی یا آزمودن چیزی ناممکن است

ر به طو. ، اگر مجبور باشیم هر المپ تولیدی را بسوزانیم، چیزی برای فروش نخواهد ماندها
:باشدمیزیر های مزیتدارای گیری نمونهگفت توان میخالصه 

کمترهزینه-1
کمتر، سرعت بیشترزمان -2
بیشتر در اجرادقت -3
هاآنبه علت محفوظ ماندن واحدهای جامعه یا تخریب نشدن -4
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گیرینمونه های طرح

ادهاستفگیرینمونهبرایمختلفیهایروشازتوانمیآماریجامعهنوعبهبسته
رغیوتصادفیگیرینمونه:داردوجودگیرینمونهطرحنوعدوکلیطوربه.نمود

ازخب،منتنمونةهایآزمودنیعنوانبهجامعهاعضایتصادفی،گیرینمونهدر.تصادفی
بهجامعهاعضایغیرتصادفی،گیرینمونهدر.برخوردارندیکسانیاحتمالوشانس
شدنانتخاببراییکسانیاحتمالوشانسازمنتخب،نمونههایآزمودنیعنوان

نیستندبرخوردار
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تصادفینمونه گیری 

گیری نمونه)یا محدود ( تصادفی سادهنمونه گیری یا )ماهیتاً نامحدود تواند میتصادفی نمونه گیری 
.باشند( تصادفی پیچیده

گیری تصادفی ساده نمونه -1

وی در تصادفی ساده مشهور است، هر عضنمونه گیری تصادفی نامحدود، که عموماً به طرح نمونه گیری 
ه جامعه برای انتخاب شدن به عنوان یک آزمودنی از شانس مساوی و معین برخوردار است به طوری ک

ل از سایر به عبارت دیگر هر آزمودنی به طور مستق. انتخاب هیچ عضوی در انتخاب عضو بعدی مؤثر نباشد
برای انتخاب نمونه به شیوه تصادفی ساده چندین روش وجود.، شانس انتخاب شدن برابر داردهاآزمودنی

از روی شماره آنها در لیست، استفاده از جدول ها آزمودنینام اعضا، انتخاب رندومی کشی قرعه: دارد
این طرح این است که از حداقل پراکندگی های مزیتاز جمله  .اعداد تصادفی، استفاده از ترتیب مضربها

و زحمت پُراین فرآیند معایبی نیز دارد،  .استپذیری تعمیمبرخوردار است و دارای بیشترین قدرت و 
از اعضای جامعة آماری درروز بهاست، و عالوه بر این ممکن است همیشه یک فهرست تازه و بر هزینه
.نباشددست
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سیستماتیکگیری نمونه -2
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گیری طبقه ای شدهمونه ن-3
نی از به برآورد پارامترهای جامعه کمک میکند، ولی ممکن است گروههای فرعی معینمونه گیری اگرچه 

اعضاء در جامعه وجود داشته باشند که انتظار رود در مورد یک مطالعه مورد توجه محقق، پارامترهای 
نباشند جامعه از نظر برخی خصوصیات همگونهای آزمودنیبه عبارت دیگر هر گاه . مختلفی داشته باشند

گیری باید طوری انجام شود که به نسبت افراد هرهنمونو بتوان آنها را در طبقات مختلف گروهبندی کرد، 
.طبقه در جامعه، همان نسبت در نمونه نیز انتخاب شود
شی به ارزیابی میزان نیازهای آموزمند عالقهبرای مثال، برای پژوهشی که مدیر بخش منابع انسانی 

امّا میزان کیفیت و فشردگی آموزش. کارکنان است، کل سازمان، جامعه پژوهش را تشکیل خواهد داد
ری و غیره رایانه، کارکنان دفتگران تحلیل، سرپرستان، ترپایینمورد نیاز مدیران ارشد، مدیران سطح 

آموزشیهای برنامهکه وجود دارد در ایجاد هایی تفاوتآگاهی از انواع . برای هر گروه، متفاوت خواهد بود
که شودآوری ای جمعشیوهبه این دلیل، اطالعات باید به . سودمند و مفید در سازمان کمک خواهد کرد

ه و در این صورت واحد تجزی. فرعی در جامعه بتواند کمک کندهای گروهبه ارزیابی نیازهای هر سطح از 
ست، همانطور که از نامش پیداای طبقهتصادفی نمونه گیری فرآیند  .سطح هر گروه باشدتواند میتحلیل 

از هر طبقه متضمن فرآیندی از تشکیل طبقات و تجزیه آنهاست که به وسیله انتخاب تصادفی آزمودنی
، مرتبط ابتدا جامعه به گروههای ناسازگاری که در بطن پژوهش مناسبنمونه گیری در این . دنبال میشود

ها تفاوت، یافتن ایطبقهتصادفی نمونه گیری بدون پیش گرفتن شیوه . شوندمیو بامعنا هستند، تقسیم 
نمونه نوعی طرح بندی طبقه .ممکن باشدتواند نمیدر پارامترهای گروههای فرعی درون یک جامعه 

راهم ، اطالعات بیشتری در مورد حجم نمونه معینی فبندیطبقهکارآمد در پژوهش است؛ یعنی، گیری 
. پژوهش متناسب باشندهای پرسشباید خطوطی را دنبال کند که با بندی طبقه. کندمی
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قهطب،دهیمبقراربررسیموردمحصولیکبرایرامشتریترجیحاتاگرمثالبرای
مصرفسنبازار،هایبخشجغرافیایی،هایحوزهاساسبرتواندمیجامعهبندی
روش.دگیرصورتموارداینازمختلفیهایترکیبیا،کنندهمصرفجنسیت،کننده
به.دهدمینشانطبقاتبینراناهمگنیوطبقههردرراهمگنیمیزان،بندیطبقه

گروهدرونهایتفاوتازبیشترهاگروهبینهایتفاوتوهااختالفدیگر،عبارت
.گردیدبندیطبقهصحیحیهایشیوهبهجامعهوقتیبودخواهد
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ایخوشهتصادفی نمونه گیری -4

عددنوعیآنهااعضایبینکههاییگروهازاعضا،ازهاییخوشهیاهاگروه،ایخوشهگیرینمونهدر
روههایگیا(مکانینظرازیکدیگرمجاوراشیایاافراد)هاخوشهبهجمعیتتقسیمدارد،وجودمتجانس

نحوه.)باشدمیهاخوشهبینازتصادفیبطورگروهیاخوشهچندانتخابسپسومکانینظرازمجاور
اساسبرهاخوشهبندیتقسیم.(باشدمنظمیاسادهتصادفیصورتبهتواندمیهاخوشهانتخاب
ایمرحلهچندیایکمیتواندایخوشهگیرینمونه.استمتداولمکانیفواصلیاجغرافیاییمناطق

آموزاندانشدرخونیکمشیوعارزیابیمطالعهدر:میشودانجامشیوهدوبهگیرینمونهاین.باشد
:باشدزیرصورتبهتواندمیگیرینمونهشیوهیکتهرانشهرابتدایی

،  (منطقه5) منطقه شهر تعدادی از مناطق به صورت تصادفی ساده انتخاب می شوند 22ابتدا از بین 
دبستان در هر منطقه 18لیستی از مدارس ابتدایی مناطق پنج گانه انتخاب شده تهیه می کنیم و سپس 

دانش آموز به صورت 58به صورت تصادفی ساده انتخاب می گردد و در نهایت در هر دبستان انتخاب شده 
این شیوه تصادفی منظم براساس لیست حروف الفبایی انتخاب می گردند که با کمی دقت در می یابیم

یک تفاوت نمونه گیری خوشه ای با سایر  .نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای می باشد 
گیری روش های نمونه گیری تصادفی این است که در نمونه گیری خوشه ای نیاز به وجود چارچوب نمونه
وب در کلیه اعضای جامعه نمی باشد چرا که در خوشه هایی که انتخاب نمی شوند نیازی به وجود چارچ

.داریمنمونه گیری نبوده و فقط چارچوب نمونه گیری خوشه ای منتخب را نیاز 
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ایتک مرحله ای خوشهنمونه گیری ( الف

عدادیتازتصادفیصورتبهنمونه،هایآزمودنیومیشودتقسیممناسبهایگروهیاهاخوشهبهجامعه
تصادفیصورتبهکهایخوشهازعناصرهمةوشوندمیانتخابنیاز،موردهایگروهیاهاخوشه

.گیرندمیقراربررسیمورداستشدهانتخاب

اینمونه گیری خوشه ای چندمرحله (ب

بینزاسپس؛کنیممیاستخراجتصادفیشیوهبهاولیهاینمونهجامعه،هایگروهیاهاخوشهازابتدا
ایننهاییمرحلهکهزمانیتارااینکارومیکنیمانتخابتصادفیثانویهاینمونهدیگربارهاخوشهاین

وجودآندرعضویواحدی،هرازکهداشتخواهیماینمونهآخردرآنگاه.میدهیمانجامبرسیمسطح
ضاءاعمضاعفانتخاباستممکنکهاستاینایخوشهگیرینمونهبرواردهانتقادهایازیکی.دارد

نتایجرداطمینانودقتدرکارائیازامااستهزینهکمشیوهایناگرچه.افتدیباتفاقخوشه،چندیندر
.نیستبرخوردار
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