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به طوری  فرايند انتخاب كردن تعداد كافي از میان اعضای جامعه آماری است،گیری نمونه 

نیهای گروه نمونهه اهادر   دكه با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات يا ويژگیهای آزمو

 .خواهیم بود اين خصوصیات يا ويژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم

 :تعریف



در بررسي های پژوهشي كه شامل چند صد و حتي چند هزار عضو جامعه آماری مي شهود عمهغ ریهر    

حتي اگر امكان پذير هم باشد به لحاظ زمهان،  . ممكن است كه اطغعات را از هر عضو جمع آوری كنیم

 .هزينه و ساير مسايل منابع انساني مقدور نیست

عغوه بر اينها مطالعه يك گروه نمونه به جای كل جامعه آماری گهاهي ممكهن اسهت منبهر بهه نتهاي        

معتبرتری شود به خاطر اينكه خستگي كمتری وجهود خواههد داشهت و از ايهن رو خطاههای كمتهری       

 .درجمع آوری اطغعات پديد مي آورد،مخصوصا مواعي كه اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد

 :دالیل نمونه گیری



جامعهه آمهاری باشهد و     معهر   ما بايد بتوانیم گروه نمونه را به صهورتي انتخهاب كنهیم كهه    

به ندرت گروه نمونه جانشین كاملي برای جامعه آماری كه . ويژگیهای آن رادر برداشته باشد

تهوانیم   از آن بیرون آمده است خواهد بود؛ ولي اگر گروه نمونه را به طور علمي برگزينیم مهي 

های گروه نمونه خیلي نزديك به پارامترههای جامعهه    به طور منطقي مطمئن باشیم كه آماره

 .آماری خواهد بود

 :معرف بودن نمونه



بسیاری از صفت ها يا ويژگیها در جامعه آماری عموما به طور طبیعي توزيع مي شود يعني صهفت   

اگهر اهرار باشهد    . هايي مانند اد و وزن چنان هستند كه بیشتر مردم اطهرا  میهانگین اهرار دارنهد    

ويژگیهای جامعه آماری را با دات معقول از ويژگي های موجود در گروه نمونه بهراورد كنهیم گهروه    

نمونه بايد چنان انتخاب شده باشد كه توزيع ويژگیهای مورد نظر ما در آن همان نوع توزيع نرمهال  

گروه نمونهه معهر     برای رسیدن به اين هد  و داشتن يك. را كه در جامعه وجود دارد دنبال كند

 .بايد اوال حبم نمونه به حد كافي بزرك بگیريم و ثانیا طرح نمونه برداری مناسبي را انتخاب كنیم

 :نرمال بودن توزیع نمونه



 :وجود داردگیری دو نوع اصلي طرح نمونه 

 

 نمونه برداری احتمالي  .1

 نمونه برداری ریر احتمالي . 2

 :انواع نمونه گیری



احتمالي اعضای جامعه شانس يا احتمال شناخته شده ای دارند كه به عنوان گیری در نمونه 

 .آزمودني گروه نمونه انتخاب شوند

احتمالي مواعي به كار مي رود كهه معهر  بهودن گهروه نمونهه بهرای       گیری طرح های نمونه 

 . اهدا  تعمیم پذيری دارای اهمیت باشد

 :نمونه گیری احتمالی

  احتمالي شامل دو دسته نامحدود ومحدود مي باشدگیری نمونه. 



اعضای جامعه آماری يك شانس معین وبرابر برای انتخهاب شهدن بهه    گیری در اين نوع نمونه 

اين نوع نمونه گیری كمترين سوگیری وبیشترين تعمیم پهذيری را دارا  . عنوان آزمودني دارند

پر زحمت وپر هزينه است وگاهي نمي توانیم فهرست كامغ جديدی از اين روش اما . مي باشد

 .جامعه آماری بدست آوريم

 (:نمونه برداری تصادفی ساده)احتمالی نا محدود گیری نمونه 



 طرح برای هايي جايگزين عنوان به كه پیچیده احتمالي گیری نمونه طرحهای ترين مرسوم

 :از عبارتند روند مي شمار به ساده احتمالي هزينه پر و پرزحمت

 سیستماتیك گیری نمونه (الف

 طبقه ای تصادفي گیری نمونه (ب

 خوشه ای گیری نمونه (ج

 ای مرحله ای خوشه گیری نمونه (د

 :نمونه گیری احتمالی محدود یا پیچیده



به گونه ای كهه  , جامعه آماری استین عضو ما   nمنظم شامل بیرون آوردن هر گیری طرح نمونه 

خهانوار از كهل    35اگر ما گهروه نمونهه ای از   . انتخاب مي شود nو1به طور تصادفي بین اين عضو 

توانیم با انتخاب شماره تصادفي  مي ,خانه در يك محل خاص را بخواهیم 260جامعه آماری شامل 

و 7نمونهه بهرداری كنهیم يعنهي خانهه ههای شهماره         7تا 1هر هفتمین خانه را با شمارش  7مثغ 

 ...28و21و14

 (:سیستماتیك)نظام دارگیری طرح نمونه ( الف



بنهدی جامعهه آمهاری و سهنس انتخهاب تصهادفي        ای مسهتلزم طبقهه   في طبقهه دتصاگیری نمونه 

در نمونه برداری تصادفي طبقه ای جامعه آماری ابتهدا بهه گروهههای    .ها از هر طبقه است آزمودني

وسهنس از ههر    .شود تقسیم مي ناسازگاری كه دربافت پژوهش مرتبط، متناسب و معنا دار هستند

پیدا كردن احتماالت در پارامترهای گروههای فرعي در داخل  .گیرد طبقه نمونه برداری صورت مي

واتي جامعه آماری بها  . جامعه آماری بدون روش نمونه گیری تصادفي طبقه ای امكان پذير نیست

 .نمونه گیری منظم انتخاب شود ,بندی شد روش معناداری طبقه

 :تصادفی طبقه ایگیری طرح نمونه ( ب



بطور تصهادفي   حالي كههای مناسب میشود، در  اين طرح شامل تقسیم بندی جامعه آماری به خوشه

نمونه انتخاب كهرده و پهس از آن ههم اعضهای      گروههای  ها را به عنوان آزمودني تعداد الزم از خوشه

 . گیرند ها مورد مطالعه ارار مي جامعه آماری در هر يك از اين خوشه

هايي از اعضای جامعه آماری به طوری كه عدم تبانس در میان اعضای هر گروه وجهود داشهته    گروه 

ها و  ای عدم تبانس بیشتری را در داخل گروه نمونه گیری خوشه. باشد برای مطالعه انتخاب میشوند

كهه مها در نمونهه گیهری       كند كه عكس آن چیزی اسهت  ها ارائه مي تبانس بیشتری را در بین گروه

 .ها وجود دارد يابیم زيرا در آن تبانس در هر گروه و عدم تبانس در میان گروه ای مي تصادفي طبقه

 :خوشه ای گیری نمونه ( پ
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 Multiple cluster sampling:  خوشه ای چند مرحله ایگیری نمونه 

بواسطه گستردگي بیش از حد جامعه محقق ناگزير مي گردد نمونهه را طهي دو يها چنهد مرحلهه      

 .انتخاب كند 

 .جامعه موردنظر را دایقا تعريف كنید •

 .واحدها يا خوشه های نمونه برداری را تعريف كنید •

 .تعدادی از خوشه ها يا واحدها را به صورت تصادفي انتخاب كنید •

 . از میان خوشه های انتخاب شده تعداد افراد مورد نظر را به روش تصادفي انتخاب كنید•
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اعضای جامعه آماری هیچ احتمالي برای انتخاب شدن در گهروه نمونهه بهه عنهوان آزمهودني را      

بدين معني كه يافته های مطالعه گروه نمونه را نمي توان به اطمینان بهه جامعهه   . ندارند

و زماني مورد استفاده ارار مي گیرد كهه پژوهشهگر بهه روش سهريع و     . آماری تعمیم داد

 .ارزان بیشتر عغ اه من باشد تا تعمیم پذيری يافته ها

  

  ریر احتمالي دو گروه عمده نمونه برداری در دسترس ونمونه برداری ههد   گیری نمونه

  .دار را شامل مي شود

 

 

 :غیر احتمالیگیری نمونه 



 

شوند اين طهرح بهه ههیچ     در دسترس ترين اعضا به عنوان آزمودني انتخاب مي ,در اين طرح

ممكهن اسهت در مهوااعي     باشد و برای پژوهش علمي مناسب نیسهت و  وجه اابل تعمیم نمي

 .استفاده از نتاي  آن به كار رودو برای كسب اطغعات سريع 

 :  نمونه برداری در دسترس( الف



 

 ممكن است گاهي ضروری باشد بهه جهای كسهب اطغعهات از كسهاني كهه در دسهترس هسهتند،         

اطغعات را از افراد خاص بدست آوريم يعني افرادی كه اادر خواهند بود اطغعات مطلهوب را ارائهه   

تواننهد اطغعهات الزم را بدهنهد يها افهرادی       دهند به اين دلیل كه آنها تنها كساني هستند كه مهي 

را هدفمند گیر ی چنین روش نمونه . هستند كه با معیار خاص كه پژوهشگر در نظر دارد وفق دهد

  .نامند مي

 :هدف دارگیری نمونه ( ب


