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مشخص کردن جامعه و نمونه
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مراحل اجرایی یک پژوهش
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میمراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق عل

انتخاب موضوع تحقیق1.

بیان مسئله2.

پیشینه تحقیق3.

مقیاس ها/ مشخص کردن متغیر ها4.

تعیین ابزار اندازه گیری5.

مشخص کردن جامعه و نمونه6.

روش تحقیقانتخاب 7.

گردآوری داده ها8.

و تخلیص داده هاتنظیم 9.

تحلیل داده ها10.

تدوین گزارش11.



نمونه گیری

.  ودعلمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شتحقيق 
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جامعه آماری 

یا جهاني)مشخص آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایي جامعه *

.  دارای یک یا چند صفت مشترک باشند( منطقه ای

معرف معه مشابهت داشته ونمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جا» *

«جامعه بوده، از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند

ابل از مطالعه آنها قاز اعضاء یک جامعه که نماینده واقعي جامعه باشند و نتایج بدست آمدهتعدادی *

.تعمیم به کل جامعه باشد
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چهارچوب جامعه آماری 

از همه اعضای جامعه آماری که گروه نمونه از میان فهرستي *
چهارچوب آماری ممكن است اگرچه .شودآن گروه انتخاب مي 

.در دسترس باشد،اما شاید همیشه به روز نباشد
:1مثال *

آن در مطالعه بر روی اعضای یک سازمان،فهرست حقوق کارکنان
.سازمان مي تواند چهارچوب آماری باشد

:2مثال *

ممكن زمان را ترک کرده اند ،اعضایي که به تازگي در سازمان استخدام شده اند و آنها که اخیراً سا
.است در فهرست حقوق بگیران درج نشده باشد
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نمونه گیری در مقابل سرشماری

نوجوانان شهر کرمان: جامعه هدف 

دانش آموزان دبیرستانی: جامعه آماری 

دانش آموز200: نمونه 

پرسشنامه صحیح 160نمونه کامل 



:گروه نمونه
کوچكي از جامعه آماری مشتمل بر برخي از اعضای مجموعه *

که با آماری  منتخب از جامعه آماری، مجموعه فرعي است از جامعه 
.هدمطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم د

:نمونه برداري
ه انتخاب کردن تعداد کافي از میان اعضای جامعه آماری، بفرآیند *

های طوریكه با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا وی ژگي
آزمودني های گروه نمونه، بتوانیم آنها را به اعضای جامعه آماری 

.تعمیم دهیم
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دالیل نمونه برداری

اد جامعه زیبودن تحصیل اطالعات از هر عضو جامعه آماری در صورتي که تعداد اعضایممكن  *

.ستمقدور نیصورت امكانپذیری هم به خاطر زمان،هزینه و سایر مسائل منابع انساني در .باشد

:جامعهمزیت مطالعه نمونه به جای مطالعه کل *

ایجاد خستگي کمتر .1

وقوع خطاهای کمتر .2

حصول نتایج معتبرتر.3
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دالیل انتخاب نمونه

گستردگي جامعه آماری1.

محدودیت وقت 2.

محدودیت بودجه و امكانات 3.

کمبود نیروی متخصص 4.
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اشتباهات ، معمول درنمونه گيری

انتخاب نمونه براساس اعضای در دسترس-1

انتخاب سوء دار نمونه-2

مانکوتاه کردن و میانبر نمودن انتخاب نمونه به علت هزینه و ز-3



معرف بودن گروه نمونه

جامعه آماری نماینده .1

بر داشتن ویژگي های جامعهدر .2

ر های متگروه نمونه به طور علمي، باعث نزدیكي آماره های گروه نمونه به پارابرگزیدن .3

.جامعه آماری مي شود

.مي شودنمونه معرف جامعه آماری،باعث تعمیم پذیری بیشتر یافته های تحقیقاتگروه .4
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معرف بودن گروه نمونه

:است گاهي عالقه مند به تعمیم پذیری نباشیم، مانندممكن *

به جای دقیق به دلیل کمبود وقت،دسترسي به مقداری از اطالعاتوقتي : تحقیقمراحل اکتشافي در 

.ترین اطالعات کافي باشد
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گروه نمونهتوزیع نرمال بودن 

اف میانگین یعني بیشتر مردم اطر. صفت ها در جامعه آماری به طور طبیعي توزیع مي شوندبسیاری *

.قرار گرفته و تعداد کمي از افراد در منتها درجه قرار دارند

.را دنبال کندویژگي های مورد نظر ما در گروه نمونه باید همان توزیع نرمال جامعه توزیع *

.نمونه و طرح نمونه برداری در انتخاب گروه نمونه معرف موثرندحجم *
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نمونه گيری 

وی که جامعه به نحگیری عبارت است از مجموعه اقداماتي که برای انتخاب تعدادی از افرادنمونه *

.  معرف آن باشند، انجام مي پذیرد

:  آننمونه گیری و روش انتخاب انواع *

:  نمونه ها به دو روش کلي انتخاب مي شوند

.  احتمالي که از ارزش علمي برخوردار است و به روش تصادفي موسوم استروش .1

.  غیر احتمالي که به روش وضعي معروف استروش .2
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نمونه های احتمالي 

ي وجود دارد که محقق منمونه های احتمالي ساده؛ برای انتخاب افراد نمونه از جامعه سه روش ( الف

صادفي و استفاده از قرعه کشي، استفاده از جدول اعداد ت: تواند به دلخواه یكي از آنها را انتخاب کند

.استفاده از روش منظم یا سیستماتیک

نمونه گیری احتمالي طبقه بندی شده؛ ( ب

نمونه گیری گروهي یا خوشه ای؛( ج

ه نمونه ریق طي چند مرحلعبارت است از انتخاب واحد تحلیل و به عبارتي واحد اصلي مطالعه از ط

گیری پیوسته؛ 
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دودنمونه برداری احتمالي  نامح/ روشهای نمونه گيری 

:  گیری تصادفي ساده نمونه *

موننه اینن روش بنرای نهمان قرعه کشي است که اگر جامعه مورد هدف شرایط مناسبي داشته باشد 

.  آزمودنين برابری شانس اعضای جامعه آماری برای انتخاب شدن به عنوا. گیری بسیار مطلوب است 

بیشترین تعمیم پذیری *کمترین سوگیری *

راکننده پبه ویژه وقتي تعداد اعضای جامعه آماری زیاد و یا از نظنر جغرافینایي )و پرهزینهپرزحمت *

.(  اند
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دودنمونه برداری احتمالي  نامح/ روشهای نمونه گيری 
:انجام روش نمونه گیری تصادفي ساده مي بایست شرایط زیر مهیا باشد برای *

.  کردتهیه ضای آن لیستيجامعه مورد مطالعه قابلیت لیست شدن را داشته باشد یعني بتوان از اع( الف

ستقل از یكدیگر یعني انتخاب اعضا م. انتخاب یک عضو تأثیری بر سایر انتخابات دیگر نداشته باشد ( ب

.انجام شود 

. سان باشد برای انتخاب اعضای نمونه یا انتخاب شدن نمونه ها مي بایست شرایط یك( ج



نمونه گیری

همه افراد جامعه شانس : غیر احتمالي 
حضور ندارند

همه افراد جامعه شانس حضور : احتمالي 
دارند

ساده

سهمیه ای

قضاوتي
نمونه برداری 

ناحیه ای

نمونه برداری 
تصادفي طبقه 

بندی

نمونه برداری 
مضاعف

نمونه برداری 
(سیستماتیک)نظامدار

نمونه برداری خوشه 
یک مرحله ای و )ای 

(چند مرحله ای

نمونه برداری احتمالي 
محدود

نمونه برداری احتمالي 
نامحدود

نمونه برداری تصادفي 
ساده

در دسترس

هدفدار

اتفاقي

وضعي

موردی
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:نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده 

(سیستماتیک)نمونه برداری نظام دار 

Nو 1امین عضو جامعه آماری بین  Nانتخاب تصادفي هر شامل 

کاربری آسان در صورت در دسترس بودن چهار چوب آماری

 (در این صورت استفاده از این روش توصیه نمي شود)احتمال سوگیری نظامدار.

ترتینب دام از اعضنا ء بنهدر این روش ابتدا لیستي از جامعه آماری تهیه مي نمایند سپس به هر ک

.  یک شماره اختصاص  مي دهند
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:نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده 

د عددی شتعداد اعضای جامعه آماری را بر تعداد نمونه های تقسیم کرده حاصل هر:  مرحله اول 

.معیار فاصله بین انتخاب هاست 

دن ب شنبرای انتخاب اولین عضو عمل قرعه کشي را انجام مني گینرد بعند از انتخنا: مرحله دوم 

خاب دوم افه مي کنند و انتاولین عضو و شماره آن عدد بدست آمده معیار  را به اولین انتخاب  اض

مني اب سنوم مشنخصبدست مي آید سپس عددمعیار را به انتخاب دوم اضافه مي نمایند و انتخن

.شود و این کار را آنقدر انجام مي گیردتا تعداد  نمونه کامل  شود 



www.mshojaie.comMani Shojaie 24

(متناسب و نا متناسب)نمونه برداری تصادفي طبقه بندی 

عداد اعضنای با تتصادفي آزمودني ها از اعضای هر طبقه،ممكن است متناسب یا نا متناسب انتخاب 

.آن طبقه باشد

انتخاب آزمودني ها نسبت به تعداد کل آنها در جامعه آماری: متناسبنمونه برداری -1

ا انتخاب آزمودني هنا بنر اسناس معینار دیگنری غینر از تعنداد آنهن: نمونه برداری نا متناسب-2

درجامعه آماری

نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده 
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وجیه ه انتخاب تصادفي تگاهي برای مطالعه کردن بر روی اعضا جامعه آماری شرایطي وجود دارد ک

فاوت ک هستند تزیرا جامعه در عین حالي که افراد و اعضای آن در صفت تعریف شده مشترندارد 

بقاتي در این صورت برای نمونه گیری مي بایست تفاوت ط. طبقاتي در آن جامعه مفروض است 

.ي کنندبرای این کار تعداد نمونه  را به تناسب سهم اعضای هر طبقه انتخاب م. لحاظ شود 

نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده 



(متناسب و نا متناسب)نمونه برداری تصادفي طبقه بندی 

:م در موارد زیر نمونه برداری تصادفي طبقه بندی نا متناسب انجام میدهی

طبقه یا طبقه های خیلي کوچک یا بزرگ

احتمال تغییر پذیری بیشتردر یک طبقه

بقاتنمونه برداری آسانتر و کم هزینه تر یک یا چند طبقه نسبت به سایر ط
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پيچيدهنمونه گيری  احتمالي محدود 



:ویژگي ها 

کارآمد ترین طرح احتمالي

داشتن چارچوب جامعه آماری برای هر طبقه

به قدر کافي معرف طبقه های کم تعداد

 وش نمونه از راگر اعضای طبقات مختلف مشابه باشند،دیگر نیازی به تقسیم و استفاده

.برداری طبقه بندی نیست
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نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده
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: گیری خوشه ای نمونه 

ا به زم از خوشه هتقسیم بندی جامعه آماری به خوشه های مناسب و انتخاب تصادفي تعداد ال

.از خوشه هاعنوان آزمودني های گروه نمونه و مطالعه اعضای جامعه آماری در هر یک

 ه برای نموناوقات جامعه آماری هم دارای گستردگي زیاد و هم مشكالت طبقاتي  است گاهي

ست شدن امكان لی) گیری مي بایست روشي پیدا شود تا ضمن پاسخ به گستردگي جامعه آماری

.شوداز  تأثیرات طبقاتي  نیز کم (  برایش فراهم نیست

نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده
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: گیری خوشه ای نمونه 

.  ي کننده آماری را به چند شاخه تقسیم منمونه گیری خوشه ای روشي است که برای انتخاب  نمونه  ابتدا کل جامع

دهند که این شاخه بندی را تا آنجا ادامه ميسپس هر شاخه را بر اساس ویژگي هایش به چند شاخه فرعي تر و نهایتاً 

در کرده و سپسبرای این کار ابتدا نمونه را بر کل شاخه های اصلي تقسیم.به جزئي ترین گروه  دست پیدا مي کنند 

.هندیم بندی را تا انتهای شاخه ادامه مي دهر شاخه سهم نمونه آن را به زیر شاخه ها تقسیم مي نمایند و این تقس

نمونه گيری  احتمالي محدود پيچيده
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طبیعي ت هستند که به صورنمونه گیری خوشه ای واحد اندازه گیری فردنیست بلكه گروهي از اعضاء در *

انتخاب ه گیری خوشه ای زماني به کار مي رود کنمونه . تشكیل داده اندگرفته است و گروه خود را شكل 

.باشدگروهي از اعضاءامكان پذیرتر و آسان تر از اعضاء در یک جامعه 

:شوندگیری خوشه ای به دو گروه تقسیم مي نمونه *

ایای یک مرحله خوشه . 1

مرحله ایدو خوشه ای .2

ادامه نمونه گيری خوشه ای
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خوشه بندی جامعه آماری به خوشه های مناسب و انتخاب تصادفي تعداد الزم ازتقسیم : خوشه ای یک مرحله ای-1

.های گروه نمونه و مطالعه اعضای جامعه آماری در هر یک از خوشه هاآزمودني  ها به عنوان 

بردارینوعي نمونه برداری احتمالي از واحد های نمونه برداری نخستین، نمونهشامل : خوشه ای دو مرحله ای-2

های ی واحد، نمونه برداری احتمالي دوباره از واحد های ثانویه ،تا وقتي که برااولیهثانوی از هر یک از واحد های 

.صورت مي گیردبرداری از هر عضو این واحد ها،نمونه برسیم نمونه به مرحله نهایي این سطوح 

ادامه نمونه گيری خوشه ای
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معایب نمونه گيری خوشه ای
.مي شوددفي انجامدقت آن از نمونه گیری تصادفي کمتر است چون چند بار عمل  انتخاب تصا-1

.ي را بكار بردبرای داده های جمع آوری شده از این نمونه گیری نمي توان فرمول آسان-2



سایر نمونه گيری ها
:  نمونه گیری ها عبارتند ازسایر *

پایه     گیری های مادر یا نمونه .1

برداری چند درجه اینمونه .2

مختلطنمونه .3

به انتخاب شدنکلیه این روش ها محقق باید اصل شانس برابر برای افراد جامعه را جهتدر *

.  عنوان نمونه رعایت کند
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از نمونه برداری خوشه ای در داخل یک ناحیهشكلي : ایبرداری ناحیه نمونه *

:ها ویژگي *

کم هزینه تر از اکثر طرح های نمونه برداری احتمالي دیگر

مانند ابل تفكیکتحقیق به جامعه آماری موجود در مناطق یا نواحي جغرافیایي مشخص و ق

.بخش ها،بلوک های شهری یا مرز های خاص در یک محل مربوط مي شود

مفید برای تصمیمات مرتبط با یک محل

عدم وابستگي به چهار چوب جامعه آماری
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نمونه گيری احتمالي محدود پيچيده



:  مضاعفنمونه برداری *

گردآوری مقداری اطالعات مقدماتي از یک گروه نمونه در جامعه

ی مطالعه دقیق ترسپس استفاده از یک گروه نمونه فرعي از آزمودني های نمونه اولیه برا

:ویژگي ها *

ارائه اطالعات دقیق تری در موضوع مورد مطالعه

احتمال سوگیری اساسي
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پيچيدهنمونه گيری احتمالي محدود 



نمونه های غير احتمالي 

:نمونه ها عبارتند ازاین *

نمونه برداری در دسترس   ( ای                  هنمونه گیری سهمیه ( الف

نمونه برداری هدفدار( ونمونه گیری اتفاقي ( ب

نمونه برداری قضاوتي ( ینمونه وضعي ( ج

نمونه موردی( د
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نمونه های غير احتمالي 

نياحتمال انتخاب شدن اعضای جامعه آماری در گروه نمونه به عنوان آزمودعدم *

یامكان تعمیم با اطمینان یافته های مطالعه گروه نمونه به جامعه آمارعدم *

ا نظر ي گردد بلكه بنمونه ها بر اساس رعایت اصل شانس برابر برای افراد جامعه انتخاب نماین *

.  بنابراین، به آن ها نمونه های غیر اتفاقي یا تورش دار مي گویند. محقق برگزیده مي شود
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بي انتخاب و جمع آوری اطالعات ازآن اعضای جامعه که برای دست یا: دسترسبرداری در نمونه *

.به اطالعات به سادگي در دسترس مي باشند

:هاویژگي *

عدم امكان تعمیم پذیری

ارزان

 دقابل قبول باشزماني که اطالعات سریع و به موقع الزم باشد،مكن است تنها انتخاب.
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نمونه برداری غيراحتمالي 



:داربرداری هدف نمونه *

د، به جای کسب آوردن اطالعات از افراد خاصي که قادرند اطالعات مطلوب را ارائه دهنبدست 

،را بدهندیا تنها کساني هستند که مي توانند اطالعات الزمزیرا .انداطالعات از کساني که در دسترس 

.با معیار خاص مورد نظر پژوهشگر وفق دارندیا 

.برداری هدفدار به دو دسته قضاوتي و سهمیه ای تقسیم مي شودنمونه *
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نمونه برداری غيراحتمالي



نمونه برداری هدف دار*

داری هر گونه نمونه برپس .دارندبه کار مي آید که طبقه محدودی از افراد اطالعات مورد نظر را زماني 

.احتمالي از افراد بي هدف و غیر مفید است

:هاویژگي *

گاه تنها راه مناسب مطالعه

تعمیم پذیری تردید آمیز
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نمونه برداری غيراحتمالي 



:ایبرداری سهمیه نمونه *

است از نمونه برداری طبقه ای متناسب با حجم شكلي *

هطبق نسبت معین از پیش تعیین شددسترس، افراد گروه های مختلف و در برگزیدن *

:هاویژگي *

امكان تعمیم به آسانيعدم .1

و زمان کمهزینه .2

.مفید است، بسیار مشارکت گروه های اقلیت در یک مطالعه مهم باشدوقتي .3
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نمونه برداری غيراحتمالي 



:احتماليبرداری غیر نمونه *

به کار بردن یک طرح غیر احتمالي در اولینامكان 

مرحله تحقیق و استفاده از طرح احتمالي موقعي که 

.اطالعات بیشتر به دست آمد

:یا بر عكس*

امكان و برای بررسيارائه عرصه های جدید برای پژوهش توسط یک طرح نمونه برداری احتمالي 

سنجي آن،استفاده ازطرح های نمونه برداری غیر احتمالي
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نمونه برداری غيراحتمالي 



نمونه گيری اختالطي

ه نمونه در پژوهش شرایط جامعه به گونه ای است که مي بایست برای دست یافتن بگاهي *

.مناسب از دو روش نمونه گیری همزمان استفاده کرد
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طرح به کار گرفته شود ؟کدام *

:بگوییم بستگي دارد به باید *

دانش قبلي درباره پژوهش مورد نظرمیزان .1

اصلي مطالعه هدف .2

پذیریکارائي وتعمیم . 3

بیشتر راجع به دسته های فرعي در جامعه آماریدانستن .4

اطالعات سریع کسب .5
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کدام طرح به کار گرفته شود ؟*

:بگوییم بستگي دارد به باید 

:هزینه مالحظات .1

وقت،هزینه و اری بیشتر درآیا دقیق بودن تعمیم پذیری نتایج، ارزش آن را دارد که به سرمایه گذ

سایر منابع بپردازیم؟

این خوش بیني ناشي از محدودیت های بودجه و زمان ضروری است؟آیا .2
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