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 الجغرافيةبحوث الفي  لعينات اإلحصائيةا

 د. كامل أبو ضاهر                                                                   

تعتبر العينات جانبًا أساسيًا في البحث العممي بكافة فروعو وتطبيقاتو، وِلما لمعينات من 
يفًا عامًا بالعينات ومفيوميا، وخصائصيا، أىمية في البحوث الجغرافية، فقد تضمن ىذا الجزء تعر 

بما في ذلك حجم العينة، وطرق تقديره، والعوامل المؤثرة فيو، وكيفية تحديده، وسنتناول بعض 
 المفاىيم اإلحصائية المستعممة في العينات: 

 

 : المجتمع اإلحصائي -1
تقتصر  لحاالتتشمل العممية اإلحصائية أحيانًا كل المجتمع اإلحصائي، لكن في أغمب ا

 : اإلحصائيالحاالت التي يتم فييا دراسة كل المجتمع ، ومن عمى عينة من ذلك المجتمع
 التعداد العام لمسكان، التعداد الزراعي، التعداد الصناعي وغيرىا . التعدادات: •
 لممؤسسات الخاصة  المجتمعات الصغيرة: •

 

 إجراء التعدادات:ويتطمب 
 مجموعة كبيرة من الباحثين والعاممين المدربين. ( 2                  تكاليف باىظة  ( 1
 يستغرق وقتًا طوياًل. ( 4         جيدًا كبيرًا من العاممين. ( 3

 

 أمثمة عمى المجتمع اإلحصائي الكبير: 
  .طمبة المدارس الثانوية في محافظات قطاع غزة  -أ 
  .راعة في األراضي الفمسطينيةالعاممين في الز  إذا كان اإلطار اإلحصائي غير محدود مثل:  -ب 
 

 العينات اإلحصائية -2
نمجأ إلى العينة اإلحصائية إذا كان اإلطار اإلحصائي كبيرًا ، بحيث يتطمب المسح  

 .وتكاليفًا باىظة وجيدًا كبيراً  الشامل لجمع البيانات عن المجتمع اإلحصائي وقتًا كبيراً 
يفترض أن تمثمو تمثياًل صحيحًا بحيث كل فرد  بأنيا جزء من المجتمع اإلحصائيوتعرف العينة: 

 ة بأن يكون ممثاًل في العينة.من أفراد المجتمع اإلحصائي عنده نفس الفرص
استحال حصر يستعان بيا إذا الوقت، والجيد، والتكاليف و تتميز العينات بأنيا تختصر و

 .بعض المجتمعات االحصائية



2 

 

 خطوات اختيار العينة اإلحصائية
 .يجب تعريفو بشكل دقيق وواضح ، و تعريف المجتمع اإلحصائيولى : الخطوة ال 

 تعريف المجتمع اإلحصائي لكبار السن في مدينة كبيرة  مثال :
 غ الخامسة والستين أو السبعين؟الذي يبم الشخصىل ىو  •
 ؟لشخص المتقاعد بغض النظر عن عمرهىل ىو ا •
 ؟تقاعد الذي يبمغ الخامسة والستينىل ىو الشخص الم •
المسنين؟ أم يشمل  ل اإلطار اإلحصائي يتكون من كبار السن المقيمين في بيوتى •

 ؟المقيمين في بيوتيم
 ؟ لبيت أكثر من مسن فمن نختار منيمإذا كان في ا •

 كبير السن  الوحدة اإلحصائية:
شرطًا  الدراسات الجغرافيةيا البحث في لماذا يعد حسن اختيار العينة التي يقوم عميتساؤل : 

 يًا لنجاح البحث وحصولو عمى نتائج دقيقة ؟ أساس
 
 

تحديد اإلطار اإلحصائي، فالمجتمع اإلحصائي ىو قائمة تضم جميع المفردات  الثانية : الخطوة
 ؟كيف يمكن تحديد المجتمع اإلحصائيولذلك نتساءل  التي تأخذىا الظاىرة قيد الدراسة.

  ًمثل تحديد اإلطار اإلحصائي لطمبة تحديد اإلطار اإلحصائي لبعض الظاىرات قد يكون سيال ،
 من قوائم عمادة القبول والتسجيل. 2019/2020الجامعة اإلسالمية المسجمين لمفصل الثاني 

  تحديد اإلطار اإلحصائي لبعض الظاىرات ليس سياًل، فمن الصعب الحصول عمى قوائم باألفراد
 مكتبة الجامعية أو الكافيتريا.مثل: فمن الصعب الحصول عمى قائمة باألفراد الذين يزورون ال

 ستطالع سكان مدينة غزة عنا، مثل: اطار يمكن حصره وتحديده: ىو اإلطار اإلحصائي العممي
 ؟ ألف نسمة 600كيف يمكن أخذ آراء  ،خدمات البمديةرأييم في 

  :يمكن أن نستعمل دليل الياتف كإطار إحصائي، وىنا تظير المشكالت التالية 
 يشمل كل سكان المدينة، بل يقتصر عمى األسماء المدونة في دليل الياتف.اإلطار اإلحصائي ال  
  وال يشمل كل الذين دونت أسماؤىم في الدليل، فبعضيم لم يكن موجودًا في البيت وقت

إذن ىنا في ىذا اإلطار تم استثناء الذين ال االتصال ، والبعض اآلخر لم يجب عمى الياتف. 
 .م استثناء الذين لم يجيبوا عمى الياتفيوجد في بيوتيم ىاتف، كما ت
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 ال يوجد تطابق بين اإلطار اإلحصائي الفعمي واإلطار اإلحصائي العممي  النتيجة :
 وكمما كانت الفوارق واالختالفات بين اإلطارين قميمة كمما كان ذلك أفضل لمبحث .

 

 تصميم العينة  الخطوة الثالثة:
تي يتم بموجبيا اختيار المفردات التي تتكون منيا العينة، يقصد بتصميم العينة الطريقة ال      

  .ويجب أن تكون العينة ممثمة تمثياًل صحيحًا لممجتمع اإلحصائي ومأخوذة بشكل عشوائي
 

 تحديد طبيعة البيانات  الخطوة الرابعة:
قبل جمع البيانات البد من عمل عينة استطالعية وىي عينة صغيرة جدًا يتم اختيارىا من 

 طار اإلحصائي قبل البدء في مرحمة اختيار العينة الفعمية.اإل
 

 ما ىي أىمية العينة االستطالعية ؟ 
تساعد العينة االستطالعية عمى اختبار اإلجراءات التي سيتم اتباعيا لجمع البيانات مثل:  -أ 

 اختبار مدى كفاية األجيزة واألدوات المستخدمة في جمع البيانات من الميدان ومعايرتيا.
تساعد العينة االستطالعية عند توزيع االستبيانات عمى مفردات المجتمع اإلحصائي في   -ب 

إجابات غير اكتشاف أي نقص، أو عدم وضوح في بعض األسئمة أو الحصول عمى 
 متوقعة.

  .كما تفيد في مدى نجاعة االختبارات اإلحصائية المستعممة وبعض القوانين اإلحصائية  -ج 
 ينة األمثل .تفيد في تحديد حجم الع  -د 

 

 الخطوة الخامسة : جمع البيانات 
يانات تبدأ بعد حل جميع المشاكل التي تكشفيا العينة االستطالعية وأىم أساليب جمع الب

 : لمبحوث الجغرافية
 الدراسة الميدانية: يستعمل في بحوث الرأي العام :  -1

 ت الالزمة عنيا. يقوم الباحث بمالحظة الظاىرة المدروسة في الميدان ويجمع البيانا 
 تعتمد دقة البيانات عمى خبرة الباحث وسعة أفقو وحسن تدريبو.  
 المالحظة العممية أسموب منيجي يتم خاللو أخذ قياسات عممية دقيقة ومنتظمة.  
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ىي وسيمة لجمع البيانات في أغمب الدراسات العممية وأىميا بحوث الرأي  االستبانات :  -2
 :لناجحة البد أن تتوفر فييا الشروط التاليةاالستبانة ا ، وحتى تكونالعام

 تصميم االستبانة بشكل صحيح  
 صياغة فقرات االستبانة  
كيفية توزيعيا عمى مفردات المجتمع االحصائي كيف توزع ؟ بالمقابمة والتميفون  

 والمراسمة ولكل أسموب ميزاتو وعيوبو . 
 كون محرجة.صياغة أسئمة االستبانة بأسموب سيل واضح وموجز، وأن ال ت 

 

ىي بيانات موجودة في الدوائر الرسمية الحكومية والمؤسسات  البيانات المنشورة :   -3
 المختمفة ،مثل التعداد العام والبيانات الديموغرافية وكتب اإلحصاء السنوي وغيرىا .

 
 العينات اإلحصائية العشوائية

ًا ، وعينات عمدية وىي العينات اإلحصائية نوعان: عينات عشوائية وىي الكثر استخدام 
 القل دقة والقل استخدامًا .

ىي العينة التي يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع اإلحصائي  :تعريف العينة العشوائية - أ
، أي أن احتماالت االختيار في أن يكون ممثاًل في ىذه العينةالذي أخذت منو الفرصة نفسيا 

 بين كل مفردات المجتمع اإلحصائي. متساوية
 

 أواًل / دقة العينات اإلحصائية :
 يتوقف مدى دقة العينات في تمثيل المجتمعات اإلحصائية عمى أمرين رئيسين ىما : 

  تحديد حجم العينة بشكل صحيح 
  أسموب اختيار العينة 

 ما الفرق بين السموب العشوائي والسموب االعتباطي ؟ 
ة باستخدام جداول األرقام العشوائية وىو يستخدم في اختيار مفردات العين :السموب العشوائي

 أسموب إحصائي متعارف عميو 
ىو اختيار مفردات العينة باالعتماد عمى الصدفة، ويتم كيفما اتفق دون  :االسموب االعتباطي

 استخدام وسائل إحصائية مناسبة.
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 طالبًا. 50من طمبة الجامعة حجميا لو أراد باحث أخذ عينة  مثال :
حصر جميع مفردات اإلطار اإلحصائي لمطمبة من خالل بيانات التسجيل  ئي :السموب العشوا

 واستخدام أرقاميم الجامعية في اختيار العينة من جداول األرقام العشوائية 
 طالبًا من الذين يقابميم صدفة في الحرم الجامعي  50اختار  السموب االعتباطي :
 ثانيًا / حجم العينة : 

د المفردات التي ستجري عمييا الدراسة، وليس ىناك حجم ثابت يصمح يفصد بحجم العينة عد
لجميع الدراسات، فبعض البحوث تجرى عمى بضعة أفراد، أو عشرات أو مئات أو آالف األفراد، 

 ويتم تحديد حجم العينة عمى ضوء أكثر من اعتبار: 
 طبيعة المجتمع : -1

  ث العدد والتجانس، وىذا فالمجتمع الذي ستسحب منو العينة لو مواصفات من حي
 يساىم في تحديد حجم العينة وخصائصيا.

   35فإذا كان المجتمع مكون من مائة مفردة فإن الدراسة قد تشمميم جميعًا وقد تشمل 
مفردة مثاًل، أما إذا كان حجم المجتمع كبيرًا قد يصل لمميون كفردة، فإن حجم العينة قد 

 يصل بضعة مئات أو ألف مفردة.
 مل المؤثرة في تحديد حجم العينة مدى تجانس أفراد المجتمع فيما يتصل من العوا

بموضوع البحث والمتغيرات محتممة التأثير فيو، فكمما كان المجتمع أقل تجانسًا يصبح 
من الضروري اختيار عينة كبيرة نسبيًا، حتى نضمن أن تشتمل العينة عمى عدد كاٍف 

 من المفردات بما يضمن تمثيل المجتمع. 
 .إذا كان التباين صغيرًا والمجتمع متجانس فإنو من الممكن تصغير حجم العينة 

 

 أدوات جمع البيانات : -2
  إن أدوات جمع البيانات تتمثل في االستبانات واالختبارات والمقاييس وغيرىا، وفي

 بعض الدراسات يتم تطبيق أكثر من أداة عمى المفردة الواحدة.
 ستدعي تصغير حجم العينة، لتكون في حدود الوقت كمما تعددت األدوات فإن ذلك ي

المطموب واإلمكانات المتاحة، وىنا يتدخل تقدير الباحث مع االستفادة بآراء أىل 
 االختصاص. 
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  .أما إذا كانت الدراسة تستخدم أداة واحدة، أو أدوات محدودة فيمكن زيادة حجم العينة 
 انات كافية ونتائج موثوق فييا.حجم العينة يجب أن يتفق ومتطمبات الحصول عمى بي 

 التكمفة:  -3
تتطمب البحوث تكمفة مالية بدرجات متفاوتة لجمع البيانات، والسفر واالنتقاالت، 
وشراء مستمزمات أو أجيزة، وكمما زادت التكمفة كان ذلك أدعى إلى تقميل حجم العينة، 

سة عمى عينة من ألف فكمما كانت التكمفة مرتفعة بحيث يتعذر إجراء الدراوالعكس صحيح. 
 مفردة مثاًل، يصبح تخفيض حجم العينة أمرًا ضروريًا لكي يكون في حدود الموارد المتاحة.

 

 الزمن أو الوقت:  -4
بعض البحوث يتعين إنجازىا خالل فترة زمنية معينة، فإذا كان حجم العينة كبيرًا، 

ًا طوياًل إلنجازىا، وحينئذ فإن الدراسة لن تنجز في الوقت المحدد، وقد تستغرق الدراسة زمن
يمكن أن تكون الظاىرة المدروسة قد تغيرت بصفة كمية أو جزئية فتقل القيمة العممية 

 لمدراسة، وقد يتم إلغاء الدراسة إذا لم يتم إنجازىا خالل فترة زمنية.
 

 طبيعة الدراسة وأىدافيا:  -5
في حجم العينة، فقد  إن العوامل المتعمقة بطبيعة البحث واليدف منو تؤثر بالتأكيد

دف استطالع آراء المواطنين في الخدمات يكون البحث ذا صفة استطالعية، كأن يستي
، وىنا يمكن أن يكون حجم العينة بضع مئات أو حتى بضع البمدية حول مستوى الخدمات

جديدة في تسييالت في ألوف، أما حينما يكون البحث تجريبيًا بيدف معرفة أثر طريقة 
، فإن حجم المجموعة الواحدة يتحدد حسب رؤية الباحث ين الخدمات لمجميوربرامج تحس

وتقييمو، فقد يختار الباحث مجموعة من ثالثين فردًا كمجموعة تجريبية، ومجموعة أخرى 
مماثمة ليا في العدد كمجموعة ضابطة، ويالحظ أن طبيعة الدراسة التجريبية تفرض عمى 

 بما يتناسب مع المكان ومستمزمات التجربة. الباحث أن يكون حجم العينة صغيراً 
 

 احتماالت عدم االستجابة:  -6
يتأثر حجم العينة بتوقعات عدم االستجابة، فكمما زادت التوقعات بأن يرفض بعض 
المبحوثين المشاركة في البحث، أو اإلجابة عمى أسئمة معينة، يصبح من الضروري أخذ 

 ذلك في االعتبار وزيادة حجم العينة.



7 

 

( مفردة، لكنو يتوقع أن 1000د يقرر الباحث أن يجري دراستو عمى عينة قواميا )فق 
يرفض بعض األفراد المشاركة في البحث، أو يرفضون اإلجابة عمى أسئمة معينة، ومن ىنا 

 ( مفردة عن العدد المقرر.50( مفردة، أي بزيادة قدرىا )1050يجري دراستو عمى )
 

 متغيرات الدراسة : -7
متغيرات الدراسة يتعين زيادة حجم العينة، وتصبح ىذه الزيادة أكثر  كمما تعددت

إلحاحًا كمما تعددت التقسيمات الفرعية داخل كل متغير، فإذا كان متغير النوع مثاًل يتضمن 
ناث( فإن ىناك متغيرات تتضمن تقسيمات فرعية متعددة كمتغير  تقسيمين فرعيين )ذكور وا 

دي، ثانوي، دبموم، جامعي، دراسات عميا(، وىذا يتطمب أن التعميم ) أمي، ابتدائي، إعدا
يكون حجم العينة كبيرًا بدرجة تكفي لوجود عدد مفردات في كل خمية بالجدول، فإذا كانت 
العينة صغيرة، فإن بعض الخاليا تكون فارغة تمامًا من األرقام األمر الذي ال يسمح بإجراء 

 التحميالت اإلحصائية الالزمة.
 

 طموبة:ملدقة الدرجة ا -8
من المعروف أنو كمما صغر حجم العينة ، زاد تأثر النتائج بعامل الصدفة، وكمما زاد تأثير 
عامل الصدفة، انخفضت الثقة في دقة النتائج، فمذلك يتعين أن يكون حجم العينة كبيرًا بدرجة 

 . كافية لمتقميل من تأثير عامل الصدفة، وبالتالي زيادة الثقة في دقة النتائج
، فاستخدام 0.01أو  0.05دام مستوى المعنوية ومن الشائع في العموم اإلنسانية استخ    

، فإن عينة عشوائية من المجتمع 100%، بمعنى إذا سحبنا 95يقابمو مستوى ثقة  0.05المستوى 
عينة تكون دقيقة أو صحيحة مقابل خمس مفردات تكون خاطئة. ولتقميل  95ذلك يعني أن 
، فعندما ى الثقة، وىذا يعني حجم عينة أكبالعينات الخاطئة يتعين زيادة مستو  احتمال ظيور

رنة باستخدام مستوى ، فإن العينة تكون أكبر بكثير مقا0.01نحدد حجم العينة بمستوى المعنوية 
 .0.05معنوية

 

في ضوء ىذه االعتبارات الثمانية يتم تحديد الحجم المناسب لمعينة، ويمكن أن يقتضي 
ث بأحجام العينات التي استخدمت في دراسات عممية مشابية لدراستو، كما يمكنو الباح

 االستعانة بآراء المتخصصين. 
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 ثالثًا / تقدير حجم العينة : 
توجد كثير من الطرق اإلحصائية لتقدير حجم العينة سواء من المجتمعات الصغيرة أو  

الماليين، ومن الطرق اإلحصائية لحساب المجتمعات الكبيرة التي يصل تعدادىا إلى اآلالف أو 
 حجم العينة : 

 طريقة االحتمال المقدر :  -1
وىي تعرف بالطريقة العامة والتي تعتمد عمى الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة وىي 

 بالصيغة التالية: 

د ق = د ع  p 1 p
k
  

 

 درجة الدقة([÷)2)احتمال قيمة الخطأ المعياري لمنسبة( 2لمستوى الثقة( ])الدرجة المعيارية المقابمة حجم العينة=
 

يحددىا الباحث بناء عمى أسس موضوعية وقناعاتو الشخصية، كأن  درجة الدقة:د ق : 
% بمعنى أنو إذا كشفت الدراسة أن نسبة 5 ±يقرر مثاًل بأنو يرتضي أن تكون درجة الثقة 

% أو تزيد 5النسبة ستتعامل معيا عمى أنيا تقل  %، فإن ىذه75مشاىدة التمفزيون ىي 
 %.80% إلى 70%، أي أن النسبة ستكون في حدود من 5

  0.5تساوي ىذه القيمة  احتمال قيمة الخطأ المعياري لمنسبة:
% فإن الدرجة 95الثقة إذا استخدمنا مستوى  الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة:

فإن ذلك يعني أن درجة  0.95وعندما يكون مستوى الثقة  1.96المعيارية المقابمة ىي 
عينة من المجتمع فإن ىناك  100أنو إذا سحبنا  0.05وتفترض نسبة  0.05الشك 

عينات تكون غير دقيقة ، أما إذا استخدمنا  5عينة تكون دقيقة مقابل  95احتمااًل بأن 
، وعندما يكون مستوى  2.58% ، فإن الدرجة المعيارية المقابمة لو ىي 99مستوى الثقة 

أنو إذا سحبنا  0.01وتفترض نسبة  0.01، فإن ذلك يعني أن درجة الشك 0.99الثقة 
عينة تكون دقيقة مقابل عينة واحدة  99عينة من المجتمع فإن ىناك احتمااًل بأن  100

 مرة. 100تكون غير دقيقة، أي أن العينة غير الدقيقة تظير مرة كل 
 : 1مثال

 0.95، والدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة  0.5مة الخطأ المسموح بو تساوي إذا كانت قي
 ( فما ىو حجم العينة ؟ 0.05% ) 5 ±، ودرجة الدقة تساوي  1.96تساوي 

 (درجة الدقة÷)[2)احتمال قيمة الخطأ المعياري لمنسبة( 2()الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة]حجم العينة = 
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 2(0.05÷ ) [2(0.5) 2(1.96)]ينة = حجم الع

           =[(3.8416( )0.25)]  ÷0.0025 
            =0.9604  ÷0.0025  =384.16 

 مفردة  384فيكون حجم العينة المطموبة = 
 :  2مثال 

% 4 ±، ودرجة الدقة تساوي 0.99، ومستوى الثقة 0.5إذا كانت قيمة الخطأ المسموح بو تساوي 
 و حجم العينة؟ ( فما ى0.04) 

 الحل:
 2.58تساوي  0.99الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة 

 0.04% تساوي 4 ±درجة الدقة : 
 درجة الدقة(÷)[2)احتمال قيمة الخطأ المعياري لمنسبة( 2)الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة(]حجم العينة =         

 2(0.04÷ ) [2(0.5) 2(2.58)]حجم العينة = 

           =[(6.6564( )0.25)]  ÷0.0016 
            =1.6641  ÷0.0025  =1040 

 %99% وبمستوى ثقة 4مفردة وذلك بدقة  1040أي أن حجم العينة المطموبة 
 

 معادلة الرابطة المريكية لمتربية :  -2

  
   (    )   

(  )(   )  (  )(    )
 

 حيث أن :
n1.96% وىي = 95: الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة    ة           : حجم العين 
N        0.95ألن مستوى الثقة  0.05: تساوي   : حجم المجتمع  

وقيمة االحتمال  2: تعني احتمال قيمة الخطأ المعياري لمنسبة مقسومًا عمى  0.25القيمة الثابتة 
0.5 . 
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 مثال :
،  38128ينة عشوائية من طمبة الصف األول بالمرحمة االبتدائية البالغ عددىم نريد سحب ع    

وىو مجتمع متجانس من حيث المرحمة العمرية والدراسية ، فما ىو حجم العينة المناسبة ؟ مع 
 . 0.95العمم بأن مستوى الثقة 

 الحل : 
  

   (    )   

(  )(   )  (  )(    )
 

 

  
      (    )       

(    ) (       )  (     )(    )
 

       (    )       

(      )(     )  (      )(    )
 

 
 
=           

              
 
          

       
          

 
 مفردة وقد يتم توزيع مفردات العينة توزيعًا متساويًا أو 380أي أن حجم العينة المطموبة ىو 

متناسبًا حسب خصائص المجتمع ذات الداللة )كالنوع والمنطقة الجغرافية( وتمتاز المعادلة 
المذكورة بأنيا تأخذ في االعتبار عدد المجتمع ، ومن الطبيعي أن يختمف حجم العينة 

 باختالف عدد المجتمع.
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 من الجداول الخاصة :  -3
دنى لحجم العينة المناسب إذا عممنا حجم وضع اإلحصائيون جداول خاصة لتحديد الحد األ

 المجتمع .
 

 درجة الثقة المجتمع
0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 

200 132 150 168 185 196 
300 166 200 234 276 289 
400 196 240 391 343 384 
500 217 273 340 414 475 
600 234 300 384 480 565 
700 248 323 423 542 652 
800 260 343 457 600 738 
900 269 360 488 655 823 

1000 278 375 516 706 906 
2000 322 462 696 1091 1655 
3000 341 500 787 1334 2286 
4000 350 522 842 1500 2824 

 9513 2395 1066 600 384 مميون فأكثر
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 أنواع العينات
ة، العينة العشوائية البسيطة، والعينة يستخدم الباحثون أربعة أنواع من العينات العشوائي

 العشوائية المنتظمة والعينة العشوائية الطبقية والعينة العشوائية العنقودية.
ىي جزء من المجتمع اإلحصائي ويكون لكل مفردة من مفردات  :العينة العشوائية البسيطة

 العينة. المجتمع اإلحصائي الذي أخذت منو ، نفس الفرصة بأن تكون ممثمة في ىذه 
 .وىي أكثر أنواع العينات اإلحصائية شيوعًا 
 .وىي تستخدم عندما يكون المجتمع اإلحصائي متجانسًا 

 

 كيفية أخذ العينة العشوائية البسيطة:
ىي العينة التي يتم اختيار مفرداتيا من قوائم خاصة مثل دليل التمفون أو القوائم التي تتضمن      

 ن في الشركات وفي الدوائر الحكومية وطمبة المدارس.أسماء العمال في المصانع والموظفي
ام عشوائية يستخدم في عممية اختيار عناصر ىذه العينة جداول األرقام العشوائية التي تتكون أرق

 .مرتبة في أعمدة وصفوف
 

 كيفية استخدام الجداول العشوائية :
  نستطيع أن نبدأ عممية االختيار من أي مكان في الجداول 
 استخدام العمود نفسو أو الصف نفسو نستمر ب 
  ممنوع استثناء أي رقم من العمود أو الصف 

 

 كيفية اختيار عينة عشوائية بسيطة ؟ 
البالغ  الجغرافية،كيف يمكن اختيار عينة عشوائية مكونة من عشرة طالب من طالب قسم  مثال:

 طالبًا ؟ 50عددىم 
، فنعطي لكل طالباً  50، الذي يتكون من حصائي لمدراسةنحصر اإلطار اإل الخطوة الولى : -1

 طالبًا. 50ًا ضمن قائمة مكونة من طالب رقمًا خاص
نستخدم جدول األرقام العشوائية الختيار مفردات التي تدخل في العينة ونأخذ  :الخطوة الثانية -2

  .من الجدول العشوائي أول عمودين، ثم عمودين آخرين وىكذا حتى نختار العشرة أرقام
 50ونستثني كل األرقام التي تزيد عن  50- 1الثالثة : نختار األرقام الواقعة بين  الخطوة  -3

 ألنيا خارج اإلطار اإلحصائي 
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 12،  29، 16،  24، 17، 49،  36،  10،  21،  11 الرقام المختارة :  -4
 

1116 4  36318  75061  37674  26320  75100  10431  20418  19228  91792  

21215  91791  76831  58678  87054  31687  93205  43685  19732  08468  

10438  44482  66558  37649  08882  90870  12462  41810  01806  02977  

36792  26236  33266  66583  60881  97395  20461  36742  02852  50564  

73944  04773  12032  51414  82384  38370  00249  80709  72605  67497  

49563  12872  14063  93104  78483  72717  68714  18048  25005  04151  

64208  48237  41701  73117  33242  42314  83049  21933  92813  04763  

51486  72875  38605  29341  80749  80151  33835  52602  79147  08868  

99756  26360  64516  17971  48478  09610  04638  17141  09227  10606  

71325  55217  13015  72907  00431  45117  33827  92873  02953  85474  

65285  97198  12138  53010  94601  15838  16805  61004  43516  17020  

17264  57327  38224  29301  31381  38109  34976  65692  98566  29550  

95639  99754  31199  92558  68368  04985  51092  37780  40261  14479  

61555  76404  86210  11808  12841 45147  97438  60022  12645  62000  

78137  98768  04689  87130  79225 08153  84967  64539  79493  74917  

62490  99215  84987  28759  19177  14733 24550  28067  68894  38490  

24216  63444  21283  07044  92729  37284 13211  37485  10415  36457  

16975  95428  33226  55903  31605  43817 22250  03918  46999  98501  

59138  39542  71168  57609  91510  77904 74244  50940  31553  62562  

              48825   96566 49862  87154 12944  87912  6 3196 50414  59652  478 29  

96155  95009  27429  72918  08457  78134 48407  26061  58754  05326  

29621  66583  62966  12468  20245  14015 04014  35713  03980  03024  

12639  75291  71020  17265  41598  64074 64629  63293  53307  48766  

14544  37134  54714  02401  63228  26831 19386  15457  17999  18306  

          83403  88827  09834  11333  68431  31706 26652  04711  34593  22561 
 

لبندورة في التي يزرع بيا محصول ا (دفيئةإذا كان عدد البيوت البالستيكية الزراعية ) : 2مثال 
، تمثل المجتمع اإلحصائي %6يمكن أخذ عينة عشوائية حجميا  كيف، دفيئة 450محافظة رفح 

 .بشكل سميم
 الحل : 

 27=  100/  6×  450=  100حجم العينة ( / (×))عدد افراد المجتمع  عدد افراد العينة =
 العينة عشوائية بسيطة

 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم

 441 384 159 145 126 296 294 169 242 172 367 114 212 111 العينة
 

  27 26 25 24 23 22 21 21 19 18 17 16 15 الرقم
  477 448 179 38 443 397 216 383 166 379 399 255 84 العينة
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1116 4  36318  75061  37674  26320  75100  10431  20418  19228  91792  

21215  91791  76831  58678  87054  31687  93205  43685  19732  08468  

10438  44482  66558  37649  08882  90870  12462  41810  01806  02977  

36792  26236  33266  66583  60881  97395  20461  36742  02852  50564  

73944  04773  12032  51414  82384  38370  00249  80709  72605  67497  

49563  12872  14063  93104  78483  72717  68714  18048  25005  04151  

64208  48237  41701  73117  33242  42314  83049  21933  92813  04763  

51486  72875  38605  29341  80749  80151  33835  52602  79147  08868  

99756  26360  64516  17971  48478  09610  04638  17141  09227  10606  

71325  55217  13015  72907  00431  45117  33827  92873  02953  85474  

65285  97198  12138  53010  94601  15838  16805  61004  43516  17020  

17264  57327  38224  29301  31381  38109  34976  65692  98566  29550  

95639  99754  31199  92558  68368  04985  51092  37780  40261  14479  

61555  76404  86210  11808  12841 45147  97438  60022  12645  62000  

78137  98768  04689  87130  79225 08153  84967  64539  79493  74917  

62490  99215  84987  28759  19177  14733 24550  28067  68894  38490  

24216  63444  21283  07044  92729  37284 13211  37485  10415  36457  

16975  95428  33226  55903  31605  43817 22250  03918  46999  98501  

59138  39542  71168  57609  91510   77904 74244  50940  31553  62562  

               78  59652  50414  31966  87912  87154 12944  49862  96566   48825294   

96155  95009  27429  72918  08457  78134 48407  26061  58754  05326  

29621  66583  62966  12468  20245  14015 04014  35713  03980  03024  

12639  75291  71020  17265  41598  64074 64629  63293  53307  48766  

14544  37134  54714  02401  63228  26831 19386  15457  17999  18306  

          26652  04711  34593  22561  8827  09834  11333  68431  3170603  8834 
 

 ثانيًا / العينة المنتظمة :
تستخدم عندما ال يكون المجتمع اإلحصائي موزعًا توزيعًا عشوائيًا، فعند اختيار عينة 

تمك العينة في  عشوائية بسيطة من مجتمع إحصائي صغير قد يؤدي إلى تركز معظم مفردات
 مواقع محدودة وبقاء المواقع األخرى دون تغطية كافية. 

 أمثمة : 
  قد نختار بطاقة من كل بوصة مثاًل في مجموعة بطاقات تحتوي عمى بيانات مجتمع وذلك

 باستخدام المسطرة . 
  .قد نأخذ درجات الحرارة كل ساعة أو كل فترة زمنية معينة 

احات متساوية بين العناصر وليذا فمن المتوقع أن تعطي تقديرًا تعطي ىذه الطريقة عينة ذات مس
أدق لمتوسط المجتمع مما لو استخدمنا عينة عشوائية إال إذا كانت الوحدات التي تتكون منيا 

 العينة متشابية أو مرتبطة ببعضيا البعض.   
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ت التجارية % من المحال10محل تجاري ، ونريد أخذ عينة حجميا  300يوجد في شارع  مثال :
 الواقعة في ىذا الشارع .

  300إلى الرقم  1نقوم بترقيم المحالت في الشارع من الرقم  الخطوة الولى :
 نسبة حجم العينة × = عدد مفردات المجتمع  عدد مفردات العينة نحدد الخطوة الثانية :

 مفردة ) محل تجاري( 30=  10/100×  300=  عدد مفردات العينة          
 = عدد مفردات المجتمع / عدد مفردات العينة الفاصل الرأسي )الثابت( تحديد  الخطوة الثالثة:
  10=  30/  300= الفاصل الرأسي               

" أول رقم عشوائي من جدول األرقام العشوائية 10نختار من الفاصل الرأسي " الخطوة الرابعة :
 06فأقل ، =  10يساوى 

1116 4   36318   75061   37674   26320   75100   10431   20418   19228   91792  

21215   91791   76831   58678   87054   31687   93205   43685   19732   08468  

10438   44482   66558   37649   08882   90870   12462   41810   01806   02977  

36792   26236   33266   66583   60881   97395   20461   36742   02852   50564  

73944   04773   12032   51414   82384   38370   00249   80709   72605   67497  

49563   12872   14063   93104   78483   72717   68714   18048   25005   04151  

64208   48237   41701   73117   33242   42314   83049   21933   92813   04763  

51486   72875   38605   29341   80749   80151   33835   52602   79147   08868  

99756   26360   64516   17971   48478   09610   04638   17141   09227   10606  

71325   55217   13015   72907   00431   45117   33827   92873   02953   85474  

65285   97198   12138   53010   94601   15838   16805   61004   43516   17020  

 فيكون أفراد العينة بالشكل التالي :  6تكون المفردة األولى من العينة =  الخطوة الخامسة :
  16=  10+  6، المفردة الثانية من العينة =                      6المفردة األولى من العينة = 
 وىكذا  36=  10+  26المفردة الرابعة =           26= 10+  16المفردة الثالثة من العينة = 

 8 7 6 5 4 3 2 1 تسمسل المفردة
 76 66 56 46 36 26 16 6 رقم العينة

 16 15 14 13 12 11 10 9 تسمسل المفردة
 156 146 136 126 116 106 96 86 رقم العينة

 24 23 22 21 20 19 18 17 تسمسل المفردة
 236 226 216 206 196 186 176 166 رقم العينة

   30 29 28 27 26 25 تسمسل المفردة
   296 286 276 266 256 246 رقم العينة
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 مميزات العينة المنتظمة :
  .تضمن العينة المنتظمة تمثياًل جيدًا ومنتظمًا لمختمف المناطق  -1
 وبسيط وقمة األخطاء الناتجة عن االختيار. استخراج العينة المنتظمة سيل  -2
 يتطمب استخراجيا استخدام جدول األرقام العشوائية في اختيار المفردة األولى من العينة.  -3
 يتم استخراج المفردات الباقية بتحديد فاصل ثابت يفصل بين المفردات.  -4

 

 عيوب العينة المنتظمة : 
ترتيب العناصر في القائمة وكان طول الفترة عدم صالحيتيا إذا ما وجدت عالقة دورية مع  -1

إذا كانت القطاعات بين عناصر العينة مساويًا لطول الدورة أو إحدى مضاعفاتيا. ف
متساوية المساحة وأخذنا منزاًل في القطاع األول وكان موقع ىذا المنزل عمى بداية الشارع ، 

ى بداية الشارع، وقد يكون فمعنى ىذا أن جميع المنازل التي ستكون في العينة كميا عم
 إيجار ىذه المنازل أكثر ارتفاعًا من إيجارات المنازل األخرى. 

 إذا كان المجتمع يحتوي عمى عالقة دورية فقد ال تظير العينة المنتظمة ىذه العالقة.   -2
إذا كانت مفردات المجتمع مرتبطة مع بعضيا ارتباطًا موجبًا فإنيا تكون أقل دقة من   -3

 وائية، أما إذا كان االرتباط بينيما سالبًا فإن العينة المنتظمة أفضل.  العينة العش
ال تصمح في االختيار إذا كان أفراد المجتمع مرتبين في قوائم بنظام خاص يزيد من فرص   -4

ظيور أفراد بذاتيم يختمفون عن غيرىم في سمة من السمات المتصمة بموضوع البحث مثل 
 ترتيبيم حسب درجات االمتحان.سمة التفوق الدراسي ، إذا تم 

 
 ثالثًا / العينة الطبقية : 

تستخدم العينة الطبقية إذا كان المجتمع اإلحصائي مكونًا من مجموعات متميزة أي أن  
 المجتمع اإلحصائي مقسم إلى فئات أو طبقات.

دينة إلى مناطق جغرافية، أو تقسم مقد توجد الطبقات عمى أساس جغرافي كأن تقسم ال 
ى نع عمى حسب أنواع الصناعات أو حسب الحجم ويتم تقسيم المجتمع اإلحصائي إلالمصا

 .اقسام حسب الخاصية التي ندرسيا
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، وبالتالي يمكننا عات فرعية كل منيا متجانس تماماً يتم تقسيم المجتمع غير المتجانس إلى مجتم
 الطبقة. أن نحصل عمى تقدير دقيق لمتوسط لكل طبقة عن طريق عينة مأخوذة من ىذه 

 مميزات العينة الطبقية : 
 تمثل كل فئات المجتمع اإلحصائي تمثياًل صحيحًا.   -1
 نحصل نتيجة تطبيقيا عمى دقة في نتائج التحميل اإلحصائي.   -2
تصمح لمموازنة بين الخصائص اإلحصائية لممجموعات التي يتكون منيا المجتمع   -3

 اإلحصائي.
 اد العينات المتطرفة التي تزيد كثيرًا من تباين المعاينة. العينة الطبقية تميل دائمًا إلى استبع  -4
يقل تباين المعاينة كمما أمكننا تقسيم وحدات المجتمع إلى مجموعات تكون الفروقات داخل   -5

 ىذه المجموعات صغيرة نسبيًا، بينما تكون الفروقات بين ىذه المجموعات كبيرة . 
ان لدينا قيمًا متطرفة في المجتمع حيث يمكن تكون المعاينة الطبقية ذات أثر فعال إذا ك  -6

  جمعيا في طبقة منفصمة. 
 

 :   1مثال
اراد أحد الباحثين أخذ عينة من مرضى الكبد الوبائي في محافظات غزة فوجد إحصائية في وزارة 

 الصحة بالشكل التالي : 
 المجموع رفح خان يونس دير البمح غزة شمال غزة المحافظة 

 350 30 70 40 150 60 عدد المرضى 

 % 10حدد أفراد العينة التي حجميا  المطموب:
 خطوات الحل : 

 ( 10/100× ): تحديد عدد أفراد العينة = مجموع عدد أفراد المجتمع األولى الخطوة
 شخصًا  35=  10/100×  350=     
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 الخطوة الثانية : تحديد عدد أفراد العينة لكل محافظة كما في الجدول : 
 أفراد العينة المختارة من الجدول العشوائي أفراد العينة عدد المرضى حافظةالم

 51،  49،  36،  10،  21،  11 6 60 شمال غزة

 15 150 غزة
111  ،104  ،84  ،64  ،61  ،32  ،63  ،15  ،138   ،
148  ،47  ،70  ،109  ،88  ،74 

 36،  10،  21،  11 4 40 دير البمح
 51،  64،  49،  36،  10،  21،  11 7 70 خان يونس

 10،  21،  11 3 30 رفح
 ×××××××××××××××××××××××××××××× 35 350 المجموع

 

 الرجوع لمجدول العشوائي واختيار أفراد العينة  الخطوة الثالثة :
11164   36318   75061   37674   26320   75100   10431   20418   19228   91792 

21215   91791   76831   58678   87054   31687   93205   43685   19732   08468 

10438   44482   66558   37649   08882   90870   12462   41810   01806   02977 

36792   26236   33266   66583   60881   97395   20461   36742   02852   50564 

73944   04773   12032   51414   82384   38370   00249   80709   72605   67497 

49563   12872   14063   93104   78483   72717   68714   18048   25005   04151 

64208   48237   41701   73117   33242   42314   83049   21933   92813   04763 

51486   72875   38605   29341   80749   80151   33835   52602   79147   08868 

99756   26360   64516   17971   48478   09610   04638   17141   09227   10606 

71325   55217   13015   72907   00431   45117   33827   92873   02953   85474 

65285   97198   12138   53010   94601   15838   16805   61004   43516   17020 

 
 العينة الثابتة : -4

، ثم تجمع بيانات من ىذه العينة عمى فترات منتظمة أ باالختيار العشوائي من المجتمعتبد
والتغيير في وتفيد ىذه العينة في دراسة التباين  .المقابمة الشخصية ألفراد العينة سواء بالبريد أو

وفي تطبيق ذلك قد نحتار عينة  ، وفي دراسة األثر الناتج عن مؤثرات متغيرةاالتجاىات أو السموك
من  .عالمية أو المسرحيات أو األفالمونسأليا دوريًا عن آرائيا في بعض البرامج أو الحمالت اإل

أشير تطبيقات ىذا األسموب ما تتبعو ىيئة اإلذاعة البريطانية في الحصول عمى آراء مستمعييا 
مشاىد يمثمون مجتمع المشاىدين،  2000 : األولى قوامياييا ولدييا عينتان لمرجوع إلييماومشاىد

 .شيراً  15لى العينة لإلستماع ليم ويستمر الرجوع إ مستمع يمثمون مجتمع المستمعين. 4000و
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 مميزات العينات الثابتة :
السرعة في إجراء البحوث، فالعينة جاىزة وسبق لمباحثين معرفة مفرداتيا ولن يضيع وقتيم  (1

يجعل لكل باحث ميداني خطة لمسير عمييا لمتطبيق  في البحث عمى العناويين ، مما
 االستطالعات أو الدراسات في أقل وقت ممكن.

الحد من التكاليف التي تدفع باستمرار لسحب عينة جديدة كل مرة ُيجرى فييا البحث  (2
 وتوفير الوقت الالزم الستخراج مفرداتيا.

مية التعبير الدقيق وقد تنشأ عالقة تحقيق الثقة بين الباحثين وأفراد العينة وتدريبيم عمى عم (3
 بين الباحث والمتحوث ومن ميمة الباحث أن يجعميا حسنة.

تكاد تكون ىذه العينة الوحيدة ذات الكفاءة التي تمكن من دراسة التغيير في عادات وأنماط  (4
التعامل مع وسائل اإلعالم والفنون واألراء بالنسبة لألحداث أو الموضةعات ذات االمتداد 

 مني.الز 
فيما يعرف بتصميم القياس  يمكن أن تقيس ىذه العينة نتائج إدخال مؤثر ما لتعديل الرأي (5

 /البعدي بدون مجموعة ضابطة.القبمي
تفيد ىذه العينة في تحديد الترتيب الزمني لممتغيرات وىو اعتبار ميم في التحميالت السببية  (6

 ما دام السبب يسبب األثر .
 

 عيوب العينة الثابتة :
 إلى نقاد أكثر منيم مواطنين عاديين  –بمرور الوقت  –حول أفراد العينة الدائمة يت -1
قد يتمسك الفرد في العينة الدائمة بما سبق أن أدلى بو من أراء عمى الرغم من أنو يحتمل   -2

تجربة ذاتيا أو الحممة أن يكون قد أثرت عمى عاداتو وآرائو الوسائل اإلعالمية أو ال
 .اإلعالمية

 

 ة متعددة المراحل : العين -5
ىي العينة التي يتم اختيار مفرداتيا عشوائيًا عمى عدة مراحل، ويمجأ الباحثون إلى 
ىذه العينة عندما يكون حجم المجتمع كبيرًا، وتنتشر المفردات عمى مساحة جغرافية واسعة، 

ىذه وتبنى عمى تقسيم الوحدات األولية في المجتمع تحت البحث إلى مجموعات )عناقيد( و 
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تستخدم كوحدات معاينة تسمى وحدات المعاينة االبتدائية، وفي بعض األحيان قد تختار 
العينة من ىذه الوحدات االبتدائية حيث تتكون العينة من جميع أفراد المجتمع التي تحتوييم 
ىذه الوحدات االبتدائية المختارة، وتسمى ىذه المعاينة بالمعاينة ذات المرحمة األولى وفي 

األحيان األخرى تقسم الوحدات االبتدائية المختارة إلى وحدات ثم تجرى المعاينة بعض 
 بواسطة مرحمة أخرى إضافية، ويمكن إضافة أي عدد من المراحل. 

يصعب اختيار عينة عشوائية بسيطة أو عينة عشوائية منتظمة أ طبقية لدراسة خصائص 
 وتوزيع ظاىرة ما في مجتمع كبير لعدة أسباب منيا : 

 عدم تواعر حصر كامل لجميع المفردات واجبة الدراسة . (1
 ارتفاع التكاليف لمعاينة أفراد متفرقين متباعدين. (2
 صعوبة اإلدارة واإلشراف عمى بحث يضم مفردات متفرقة . (3

 

 لتوضيح أسموب سحب العينة العشوائية المتعددة المراحل :
دة من أطفال غزة ، فإنو يمكن مفر  400نفترض أنو يمزمنا إجراء دراسة عمى عينة قواميا  (1

 في ىذه الحالة أ ن نختار العينة من مرحمتين :
 يتم التركيز في المرحمة األولى في بعض األحياء  ونختار منيا بشكل عشوائي عددًا معينًا  (2

في المرحمة الثانية : نحصل عمى قوائم بيا أسماء سكان ىذه األحياء المختارة ونختار العينة 
 ه القوائم .المطموبة من ىذ

 ويمكن أن نأخذ عينة متعددة المراحل وتسمى )العنقودية( بالشكل التالي : 
تسمى وحدات المرحمة األولى : ىي معاينة واحدة  وحدات المعاينة االبتدائية ) العناقيد ( : -1

فقط ) وىي معاينة العناقيد التي يتكون منيا المجتمع ثم إجراء تعداد شامل لجميع مفردات 
 ناقيد المختارة ( فإختيار العناقيد يتم بمعاينة عشوائية بسيطة .ىذه الع

 تتم عمى مرحمتين :  المعاينة البسيطة ذات المرحمتين :  -2
a.  اختيار الوحدات االبتدائية بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة 
b.   نختار وحدات المرحمة الثانية داخل كل واحدة من الوحدات االبتدائية بطريقة

 العشوائية البسيطة .  المعاينة
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نقوم بعمل قائمة لموحدات داخل الوحدة االبتدائية، فنقوم باختيار  :مرحمة الوحدة المجدولة  -3
 عينة من ىذه القائمة :

  في المعاينة ذات المرحمتين تكون الوحدة المجدولة ىي ما سبق تسميتو بوحدة
 معاينة المرحمة الثانية أو وحدة المعاينة الفرعية . 

 كون الوحدة المجدولة ىي بعينيا الوحدة األولية .وقد ت 
تكون المعاينة في عناقيد ىي الطريقة المناسبة ذات التكاليف األقل ، خاصة عندما نستخدم العينة 

 العشوائية البسيطة ألفراد مجتمع كبير ، فتكون التكاليف أكثر. 
 ئية بسيطة أو عينة طبقية إال إذاعند معاينة مجتمع كبير نادرًا ما نفكر في استخدام معاينة عشوا

كان ىناك قائمة فعاًل . وأحيانًا في وجود قائمة تكون التكاليف باىظة جدًا خاصة إذا كان المجتمع 
 منتشرًا في مساحة واسعة .

 

  : 2مثال
إذا كنا نريد اختيار عينة من األسر من أحد األحياء لدراسة أحواليم االفتصادية 

وى الدخل واالنفاق ومتوسط حجم األسرة وتوزيعاتيم حسب الحالة واالجتماعية من حيث مست
الزراجية ، وال يتوفر إطار المساكن ليذا الحي وال يمكن إعداده لعدم توفر التكاليف المادية البشرية 

 ، فكيف يمكن أخذ عينة الدراسة ؟
ًا )عنقودًا( قطاع Mإذا كان الحي مقسم إلى عدد من القطاعات وليكن عددىا  الخطوة الولى :

ويتكون كل منيا من عدد من الوحدات، ونقوم باختيار عدد من العناقيد من عناقيد المجتمع 
عنقودًا ، واخترنا منيا ثالثة قطاعات أي أن  15)القطاعات( فإذا كان عدد قطاعات المجتمع = 

m= 3   : 13،  8،  2، ولنفترض أن العناقيد المختارة من الجدول العشوائي ىي . 
نقوم بإعداد إطار يتضمن أسماء ورؤساء األسر وأىم المعمومات والبيانات  لخطوة الثانية :ا

 األخرى. وقد تبين أن عدد األسر في العناقيد المختارة الثالثة كانت كما يمي : 
N2    =600                N8   =800                N12  =300 

وحدات )األسر( من كل عنقود من ىذه العناقيد الثالثة يتم اختيار عدد من ال الخطوة الثالثة :
 باستخدام إحدى طرق السحب العشوائي، ولنفترض أن حجم العينات الجزئية كما يمي : 
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 أسرة  30الوحدات المسحوبة من العنقود الثاني = 
 اسرة  60الوحدات المسحوبة من العنقود الثامن = 

 اسرة  40=  الوحدات المسحوبة من العنقود الثاني عشر
 أسرة  130فيصبج إجمالي العينة = 

 يقوم الباحث بزيارة األسر المختارة كميا وملء االستمارات بأجوبة رؤساء األسر.  الخطوة الرابعة:
 

 قرر باحث أن يركز دراستو في ثمانية أقسام من أربعة  كميات تتبع لجامعتين  : 2مثال
 ألقسام من ضمن مجموع األقسام بالجامعات المختمفة. يمكنو أن يتبع ىذه الطريقة لتحديد ىذه ا   -1
يقوم الباحث بوضع المعمومات في ثالثة مستويات ىرمية المستوى األول الجامعات ثم مستوى  -2

 الكميات وأخيرًا مستوى األقسام. 
 جامعتين من بين الجامعات . اختياريتم فييا عشوائيا   :المرحمة الولى 
 ن من كل جامعة ات ) إثنأيضًا عشوائيًا اختيار أربع كميا يتم فييا : المرحمة الثانية

 من الجامعتين المتين وقع عمييما االختيار في المرحمة السابقة(.
 تخصص الختيار قسمين من كل كمية من الجامعات األربع التي   :المرحمة الرابعة

 وقع عمييا االختيار في المرحمة السابقة. 
 العينة بإحدى الطرق العشوائية السابقة داخل كل  تختار مفردات :المرحمة الخيرة

 قسم من األقسام التي وقع عمييا االختيار.
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 عينة عشوائية متعددة المراحل
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 ثانيًا /العينة المكانية : 
ًا، أي تكون تصبح العينة العشوائية عينة مكانية، عندما يكون اإلطار اإلحصائي مكاني

المفردات التي يتكون منيا ذلك اإلطار ، منتظمة في حيز مكاني، لتمثل مواقع أو قطاعات أو 
 مساحات محددة . ألن معظم الظاىرات الجغرافية ظواىر مكانية.

تستخدم عندما يكون اإلطار اإلحصائي عبارة عن توزيع مكاني  العينة المكانية النقطية : -1
عمى خريطة جغرافية، مثل مواقع المصانع أو المساكن الريفية عمى ىيئة نقاط ، موزعة 

 المنعزلة أو المحالت التجارية المتفرقة، أو غير ذلك .
: تغطية الخريطة بشبكة من الخطوط المتقاطعة أو االحداثيات السينية الخطوة األولى 

 والصادية التي تقسم المنطقة إلى عدد من المربعات المتساوية.
  .ات الصادية والسينية لكل مربعنحدد اإلحداثي 
، نعتبر العمود األول يمثل قام العشوائية عددًا من المربعاتنختار باستخدام جدول األر  

 . العمود الثاني يمثل محور الصاداتالمحور السيني و 
 نختار عينة النقاط التي تقع ضمن المربعات التي يتم اختيارىا من جدول األرقام العشوائية. 
في المربع فنختار في المربع نقطة واحدة نأخذىا أما إذا كان نقطتان فأكثر إذا كانت  

  .نيممو ونختار المربع الذي يميو ، فإنناإذا كان المربع خاليًا من النقاط .أقربيما لممركز
 

 مثال : يمثل الشكل التالي توزيع مجموعة المواقع في إحدى المناطق 
   * *  *      8 
*  *    * *    * 

   * *  7 
  * 

* 
*   * * *  6 

 *  * *    * 
   *  *  *  5 

    **     **   *    * 
   *  4 

*   *   *  *    3 
 *  *       2 
 * *    **   * (2) * (1)  1 
          0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
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 الجدول العشوائي الذي تم االختيار منو : 

 
 العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة ةالثاني األولى رقم العينة

 7 9 5 6 4 7 3 1 2 1 المحور السيني
 7 5 1 1 4 3 6 0 1 1 المحور الصادي

 
 17 16 15 14 13 12 11 رقم العينة

 2 6 7 6 9 1 6 المحور السيني
 6 6 4 2 8 1 5 المحور الصادي

 
 

تستخدم عندما تكون مفردات اإلطار اإلحصائي ممثمة في  ة:العينة المكانية المساحي -2
 الخريطة عمى ىيئة مناطق ذات مساحات محددة. 

يكثر استخدام ىذه العينات في الجغرافية الطبيعية لتحديد أنواع النباتات الطبيعية أو  
 أنواع الترب أو درجة التضرس في منطقة جغرافية معينة 

حديد أنماط استخدام األرض أو دراسة خصائص تستخدم في جغرافية المدن عند ت 
 السكن والمساكن في مدينة وغير ذلك.

 

 :باستخدام جدول الرقام العشوائيةتتم عممية اختيار المناطق أي المساحات التي تشمميا الدراسة، 
 تقسم المنطقة إلى شبكة مربعات ونرسم شبكة من االحداثيات السينة والصادية  
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ازة لكل منطقة الدراسة نجعل عدد المربعات كبيرًا ومساحة لكي نضمن تغطية ممت 
 المربع الواحد صغيرة .

نحدد إحداثيات جميع المربعات ثم نختار من جدول األرقام العشوائية العينة المطموبة  
 من تممك المربعات.

          8 
 (2)        (8) 7 
  (3)     (1) (5)  6 

(10)     (4)     5 
          4 
          3 
   (7)      (9) 2 
          1 
      (6)    0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
  

 العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى رقم العينة
 4 6 8 3 1 7 4 7 8 2 المحور السيني
 5 2 7 0 6 6 5 6 7 6 المحور الصادي

 
 14 13 12 11 لعينةرقم ا

  9 0 0 المحور السيني
  5 2 7 المحور الصادي
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 تنقسم أخطاء إلى نوعين ىما :  أخطاء العينات :
 ومن أىم األسباب التي تؤدي إلى أخطاء المعاينة : :أخطاء المعاينة -1

كمما كبرت العينة قمت أخطاء المعاينة وتأكدت الثقة أكثر في صغر حجم العينة:  -أ 
فيذ إال أنو يزيد من نفقات مادام الباحث يتبع الخطوات العممية في التصميم والتن النتائج
 .البحث

 2000، فإذا أردنا إجراء بحث عمى احتماالت عدم استجابة المبحوثين عدم مراعاة -ب 
% من الحاالت لن يستجيب فإنو من المناسب أن تزيد حجم 20حالة وكان تقديرنا بأن 

 حالة. 2500العينة إلى 
 م مراعاة تباين المجتمع وطريقة االختيار وأسموب حساب النتائج .عد -ج 

 

لتحيز في عدم صالحية اطار : تتمثل أىم األسباب التي تؤدي إلى أخطاء اأخطاء التحيز  -2
، إذ يتحيز الباحث نفسو في اختيار الحاالت التي تناسبو وفشمو في الحصول عمى نسبة العينة

 امو الطرق الصحيحة في حساب التقديرات .ممحوظة من االجابات ، وعدم استخد
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   الوظيفة الولى
 السؤال الول : أجب عن التساؤالت التالية :

شرطًا أساسيًا لنجاح  الجغرافيلماذا يعد حسن اختيار العينة التي يقوم عمييا البحث في  -1
 البحث وحصولو عمى نتائج دقيقة ؟ 

 العينة االستطالعية ؟ ما ىي أىمية  -2
 كيف يمكن أن تختار عينة مناسبة ممثمة لممجتمع االحصائي بشكل سميم في حالة:  -3

المتوقع من سمسمة تأثير فة اللمعر  اإلجراءات التي أخذتيا وزارة الزراعةدراسة تأثير  -أ 
عند  سمدة الكيماويةتحسين استخدام األلالتي عممت بيا الوزارة اإلجراءات 

 وىل ىذه اإلجراءات عممت عمى تغيير وتحسين االستعمال أم ال ؟ ،رعينالمزا
 ي االنتخابات الطالبية لمجمس الطمبة. دراسة أراء طمبة الجامعة اإلسالمية ف  -ب 
النخب  بآراءأراء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة لصفقة القرن ومقارنتيا دراسة   -ج 

 السياسية الفمسطينية . 
 

استخدام في  برامج وزارة الزراعة في تحسين أداء المزارعين تقييم ينأراد أحد الباحث :السؤال الثاني
 .ين مزارع، فكيف يمكن أخذ عينة من الالمبيدات الزراعية

  %  10المطموب : حدد أفراد العينة التي حجميا 
 رفح خان يونس طىالوس غزة شمال غزة المحافظة

 40 120 50 240 70 العدد
 

 السؤال الثالث : مستخدمًا الطرق اإلحصائية في معرفة حجم العينة 
: إذا كانت قيمة الخطأ مجال الخدماتينة من العاممين في كيف يمكن تحديد حجم ع  -1

، ودرجة  1.96=  0.95، والدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الثقة  0.5المسموح بو = 
 فما ىو حجم العينة المناسب؟% ، 3± الدقة المطموبة = 

طالب وطالبة،  18000إذا أردنا سحب عينة من طمبة الجامعة اإلسالمية البالغ عددىم   -2
 0.99فما ىو حجم العينة المناسب ، مع العمم أن مستوى الثقة 
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 السؤال الرابع: كيف يمكن تمثيل البيانات التالية :
 بالشكل التالي : مطرة خالل السنة ،توزيع عدد األيام الم -1

 المجموع  40 -35 35 -30 30 -25 25 -20 20 -15 15 -10 كميات األمطار/ممم
 50 3 8 11 9 12 7 يامعدد األ

 المطموب: 
 تمثيل البيانات السابقة : بالمدرج التكراري ، المضمع التكراري، المنحنى التكراري ، األعمدة 

 

،  2007التالية لمتوزيع الجغرافي لمسكان في المحافظات الفمسطينية حسب تعداد البيانات   -2
 ، المطموب تمثيل البيانات بالشكل البياني المناسب .) ألف نسمة(  2017وتعداد 

 أريحا اهللرام  سمفيت قمقيمية نابمس طولكرم طوباس جنين فظةاالمح
2007 256.62 50.26 157.99 320.83 91.22 59.57 279.73 42.32 
2017 314.87 60.93 186.76 388.32 112.4 75.44 328.86 50 

 
 

 رفح خانيونس الوسطى غزة غزةشمال  الخليل لحمبيت  القدس المحافظة

2007 363.65 176.24 552.16 270.49 496.69 205.41 270.83 173.54 

2017 435.75 217.4 711.22 368.98 652.6 273.2 370.64 233.88 

 
 

إلعالمية في التمفزيون تعريف النساء في المجتمع المحمي بحق استيدفت إحدى الحمالت ا  -3
المرأة في التعميم باعتباره أحد الحقوق التي كفميا اإلسالم لممرأة، وقد تم رصد نسبة النساء 
الالتي ال يعرفن معنى حق المرأة في التعميم ) قبل، وأثناء، وبعد( تنفيذ الحممة اإلعالمية 

من النساء  234التعريف بيذا الحق وكانت العينة مكونة من من خالل التمفزيون تستيدف 
 وقد كانت بالشكل التالي:

 بعد تنفيذ الحممة أثناء تنفيذ الحممة قبل تنفيذ الحممة الحالة
 38 67 129 عدد النساء 

 كيف يمكن تمثيل ىذه العينة باألعمدة البيانية والدائرة ؟ 
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 الخامس : السؤال 
ذ ، كيف يمكن أخممصانع المنتشرة في أحد األقاليمالخريطة التالية تبين التوزيع الجغرافي ل -1

 . اً قع( مو  15وائية سميمة حجميا  ) عينة عش
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 انتيت السئمة


