
٢٢

الباب الثاني

العينات ودورھا في القياس 
ا�حصائي للرأي العام

١١

محاضرات في 
ا#سلوب ا�حصائي واستخدامه في بحوث 

الرأي العام وا�ع$م

سمير خالد صافي. د

أستاذ ا�حصاء المشارك

٤

أنواع البحوث

: ھناك نوعان من البحوث�
 البحوث الشاملة - 
 بحوث العينات-  

البحوث الشاملة: ًأو/
ًفي ھذه الطريقة يتم جمع البيانات من جميع أفراد المجتمع فمث$ �

.للقيام بتعداد عام للسكان
ًيستخدم إذا كان المجتمع المبحوث محدود او قليل نسبيا فمث$� قسم :ً

من أقسام بعض الكليات، او مجتمع القائمين با/تصال في إحدى 
وسائل ا�ع$م

من أھم مميزاته تجنب أخطاء التعميم�

٣٣

المبحث ا/ول

ا#سس النظرية للعينات وأنواعھا



٦

بحوث العينات: ًثانيا

العينة ھي مجموعة محدودة من مجتمع الدراسة
مميزات البحث عن طريق العينة

ًتوفير الوقت في جمع وتحليل البيانات  وخصوصا في �
ا/ستط$ع الفوري للرأي العام حيال قضية معينة 

توفير الجھد والتكلفة�
سھولة التواصل مع المبحوثين غير المستجيبين�
يمكن ا/ط$ع على بيانات العينة بمجرد ورودھا من الميدان�
يمكن الحصول من أفراد العينة على بيانات أكثر�

٥

الحا/ت التي يتعذر فيھا المسح الشامل

ّأن يكون حجم المجتمع كبيرا فبالتالي قد تحتاج عملية جمع �
البيانات من جميع المفردات إلى وقت طويل أو جھد كبير أو 

تكاليف باھظة 
أن معظم الدراسات ا�حصائية تكون مقيدة بمقدار من التكاليف �

والزمن والجھد المحدد /نجازھا، لھذا قد / تسمح ھذه القيود 
.بإجراء المسح الشامل

قد يحتاج المسح الشامل إلى عدد كبير من ا#شخاص �تمام جمع �
البيانات، وھذا ينتج عنه أخطاء أھمھا الفروق الفردية بين 

.العاملين على جمع البيانات ا�حصائية
في بعض ا#حيان نحتاج إلى نتائج سريعة /تخاذ قرار معين، في �

. ًحين أن إجراء المسح الشامل قد يحتاج إلى وقت طويل نسبيا
ًفمث$ إجراء استط$ع للرأي في ا/نتخابات البرلمانية

٨

أنواع العينات

العينات غير ا/حتمالية والعينات ا/حتمالية: ھناك نوعان�

:ًأو/ العينات غير ا/حتمالية

. ھي العينات التي تؤخذ بغير ا#سس السليمة

:عيوبھا

ً/ تمثل المجتمع المأخوذة منه تمثي$ صحيحا أو علميا- ً ً

نتائجھا / تصلح للتعميم على المجتمع كله-

٧

 تابع-بحوث العينات : ًثانيا

 وبالتالي الحصول -لقلة عددھم-الحصول على مدربين أكفاء �
.على نتائج دقيقة

طبيعة مجتمع الدراسة قد تفرض على الباحثين استخدام �
ًأسلوب العينات فمث$ تحليل دم مريض، أو التأكد من دقة 
التشغيل داخل مصنع للمصابيح الكھربائية او التعرف على 

.مدى مشاھدة برنامج ما

أكثر دقة سواء في العمل الميداني أو عمليات المراجعة �
الميدانية



١٠

 تابع-أمثلة العينات غير ا/حتمالية 

الحصصيةالعينات �
ًتستخدم غالبا في استط$عات الفورية للرأي العام  نظرا للسرعة - ً

 وقلة تكلفتھابھاالتي تتم 
ًيقسم الباحث المجتمع إلى طبقات طبقا لخصائص معينة-

تمثل كل طبقة من طبقات العينة بنسبة وجودھا في المجتمع-
عكس العينة (يترك للباحث الميداني حرية اختيار مفردات الحصة -

بشرط أن يلتزم بالحدود العددية ) الطبقية كما سنشرحھا /حقا 
.والنوعية للعينة

من عيوبھا عدم تمثيل العينة للمجتمع ا#صلي في حالة عدم تقيد -
الباحث بالنسب العددية

٩

أمثلة العينات غير ا/حتمالية

العينات العارضة�
 ًيتم اختيار الحا/ت التي تصادف الباحث، فمث$ عندما يسأل ا�ع$مي-

أول من يصادفه في الشارع

العمديةالعينات �
ًفمث$ أن .  يختار الباحث حا/ت يعتقد أنھا تمثل المجتمع المراد دراسته-

ًيختار الباحث منطقة معينة معتقدا ان سكانھا يمثلون الذين يستمعون 
.إلى الراديو أو الذين يشاھدون التلفزيون

توفر الوقت والجھد في اختيار العينة -

تتطلب معرفة جيدة بالمعالم ا�حصائية بالنسبة للمجتمع ا#صلي-

١٢

أنواع العينات ا/حتمالية
العينة العشوائية البسيطة: ًأو/

العينة العشوائية البسيطة ھي مجموعة جزئية من المجتمع �
ا�حصائي ذات حجم معين بحيث يكون لجميع وحدات العينة 

في المجتمع ا�حصائي نفس الفرصة أو ا/حتمال في 
.ا/ختيار

:يمكن اختيارھا بأحد أسلوبين ھما�
أي إرجاع وحدة العينة المسحوبة قبل سحب . السحب بإرجاع�

. الوحدة التي تليھا

السحب بدون إرجاع أي بدون إرجاع وحدة العينة المسحوبة قبل �
. سحب الوحدة التي تليھا

١١

العينات ا/حتمالية

العينات ا/حتمالية ھي العينات التي يتم اختيار جميع مفرداتھا 
.بأسلوب احتمالي معين

يمكن تطبيق نظرية ا/حتما/ت عند تعميم النتائج على �
.المجتمع

الحصول على نتائج دقيقة وبذلك يمكن تعميمھا على مجتمع �
.الدراسة بدرجات من الثقة

.يمكن قياس ا#خطاء الناتجة من عملية المعاينة�



١٤

مزايا وعيوب العينة العشوائية البسيطة
المزايا: ًأو/
تتميز بسھولة ا/ختيار�
#ثر خاصة القيمة الشاذة أو المتطرفة صغيرة أو كبيرة تميل إلى أن تتوازن في ا�

.مع كبر حجم العينة
العيوب: ثانيا

 ممثلة ًإذا كان مجتمع الدراسة مكونا من طبقات غير متجانسة فإنھا تصبح غير�
ًللمجتمع تمثي$ تاما ً .

 من الجنسين ٢: ٣ً فمث$ إذا كان لدينا مجتمع من الذكور وا�ناث  مكون بنسبة -   
لين في واختيرت عينة عشوائية بسيطة، فإنه قد / يحدث أ/ يكون الجنسين ممث
دم دقة العينة بنفس النسبة في المجتمع مما يؤدي إلى التحيز مما ينتج عنه ع

. النتائج المستخلصة من العينة المسحوبة
صعوبة اختيارھا من مجتمع كبير �
زيادة التكلفة في حالة المجتمعات المتباعدة�

١٣

طرق اختيار العينة العشوائية البسيطة
ا/قتراع المباشر�
تسجل وحدة العينة لجميع المجتمع ا�حصائي على بطاقات متشابھة �

ًتماما ثم نسحب بطاقة واحدة تلو ا/خرى وتخلط ھذه الوراق بعد كل 
. سحبة

جدول ا#عداد العشوائية�
.تستعمل إذا كانت وحدات العينة للمجتمع ا�حصائي كبيرة�
يراعى عدم استعمال نفس الصفحة من ا#رقام العشوائية في إجراء �

.معاينات متتابعة لنفس المجتمع
الحاسوب�
تستعمل إذا كانت وحدات العينة للمجتمع ا�حصائي كبيرة ويوفر �

.الوقت والجھد

١٦

العينة العشوائية المنتظمة: مثال

 عنصر وأن حجم ١٠٠٠٠٠إذا كان المجتمع ا�حصائي مكون من �
 تساوي U فإن وحدة العينة ٥٠٠العينة المطلوب ھو 

ًنختار رقما عشوائيا بين � ، فھذا يكون ١٥٠ً وليكن مث$ ٢٠٠ و ١ً
.رقم العنصر ا#ول في العينة 

 ومضاعفاتھا إلى رقم العنصر ا#ول لنحصل على أرقام ٢٠٠نضيف �
، وھكذا ١١٥٠، ٩٥٠، ٧٥٠، ٥٥٠، ٣٥٠، ١٥٠العناصر وھي 

. عنصر٥٠٠حتى نحصل على حجم العينة المؤلفة من 

100000
200

500
U = =

100000
200

500
U = =

100000
200

500
U = =

١٥

العينة العشوائية المنتظمة: ًثانيا

ًتستخدم إذا كان المجتمع ا�حصائي كبيرا ومتجانسا� ً.

:طريقة اختيارھا

 والتي تسمى وحدة Uيتم اختيار وحدة العينة المرقمة �
العينة وھي حجم المجتمع ا�حصائي إلى حجم العينة

 ليكون رقم العنصر ا#ول U و ١اختيار رقم عشوائي بين �
في العينة 

 ومضاعفاتھا على رقم العنصر ا#ول في العينة Uإضافة �
.إلى أن نحصل على حجم العينة المطلوب



١٨

مزايا وعيوب العينة العشوائية المنتظمة
المزايا: ًأو/

أسھل في ا/ختيار من العينة العشوائية البسيطة #نه يتم �
اختيار جميع مفردات العينة بمجرد تحديد وحدة العينة 
  ً.واختيار العنصر ا#ول من المجتمع ا�حصائي عشوائيا

العيوب: ثانيا

 إذا كانت الظWاھرة موضWع الدراسWة تعكWس اتجاھWات دوريWة �
للظاھرة فإن ذلك يؤدي إلى اختيار عينة غير ممثلة للمجتمع

ًفمث% إذا كان موضوع البحث ھو سمة التفوق الدراسي بحيث 
.يرتب أفراد المجتمع في قوائم حسب درجات ا(متحان

١٧

أوجه ا/خت$ف بين العينة العشوائية البسيطة والمنتظمة

  يتم اختيار جميع مفردات العينة العشوائية البسيطة�

.ً عشوائيا

ً.في العينة المنتظمة يتم اختيار المفردة ا#ولى فقط عشوائيا�

قد يختار الباحث في العينة العشوائية رقميين متتاليين �
.ُولكن ھذا / يحدث مطلقا في العينة المنتظمة) ٦،٥(

٢٠

شروط استخدام العينة الطبقية العشوائية

سھولة تقسيم المجتمع إلى طبقات فرعية متجانسة ولكن �
تختلف كل طبقة عن ا#خرى من حيث توزيع الظاھرة 

.موضع الدراسة

ًحجم كل طبقة يجب أن يكون معروفا إذ أنه قد يدخل في �
تقدير حجم العينة التي تسحب من كل طبقة

١٩

العينة الطبقية العشوائية: ًثالثا
يتم في ھذه الطريقة تقسيم المجتمع إلى أقسام متجانسة �

.تعرف بالطبقات

اختيار عينة فرعية من كل طبقة بإحدى الطريقتين �
.السابقتين وھذه العينات الفرعية تكون العينة الطبقية

يعتمد حجم كل من العينات الفرعية على نسبة صفتھا في �
.المجتمع

استخدامھا يؤدي إلى تمثيل جميع طبقات المجتمع في العينة �
.  بطريقة مناسبة

تستخدم للحصول على تقديرات أفضل وبتكلفة أقل من التي �
. نحصل عليھا باستخدام العينة العشوائية البسيطة



٢٢

مزايا العينة الطبقية العشوائية

دقة تمثيلھا للمجتمع ا#صلي بحيث يمكن ظھور وحدات أي جزء من �
مجتمع الدراسة

تقليل التباين الكلي للعينة وذلك بتقسيم وحدات العينة بطريقة تجعل �
التباين داخل الطبقة أقل ما يمكن 

.قد نكون مھتمين ببيانات عن كل طبقة�
إذا كان المجتمع غير متجانس، أي يكون ھناك اخت$ف كبير بين �

أحجام الطبقات وكذلك بين تباينات الطبقات فإن ذلك سيؤثر على 
الدقة وتكون العينة الطبقية أكثر كفاءة من العينة العشوائية 

.البسيطة
ًالحصول على نتائج أكثر دقة باختيار عينة طبقية أصغر حجما مما �

.يوفر الوقت والجھد

٢١

العينة الطبقية العشوائية: مثال

 من مجموعة ٢٠٠إذا أردنا أن نختار عينة طبقية حجمھا �
 شخص،٢٠٠٠مكونة من 

، ٣ إلى ٢ينقسمون إلى ذكور وإناث بنسبة �

 بطريقة العينة العشوائية ٨٠فإننا نختار من الذكور �
البسيطة،

 بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ١٢٠ونختار من ا�ناث �

ثم نكون من ھاتين المجموعتين مجموعة واحدة تشمل �
. شخص، وتسمى العينة الناتجة عينة طبقية٢٠٠

٢٤

 تابع-مستويات اختيار العينة الطبقية العشوائية 

التوزيع ا#مثل: ًثالثا�

: يكون أساس ا/ختيار على اعتبارين ھما

 حجم الطبقة في المجتمع كما في التوزيع المتناسب- 

 مستوى عددى التجانس بحيث أن نزيد من عدد أفراد الطبقة غير - 
: ًالمتجانسة ويعتمد ھنا على ا/نحراف المعياري فمث$

١ وانحرافھا ٥٠٠الطبقة ا#ولى حجمھا 

٢ وانحرافھا ٣٠٠الطبقة ا#ولى حجمھا 

٣ وانحرافھا ٢٠٠الطبقة ا#ولى حجمھا 

٢٣

مستويات اختيار العينة الطبقية العشوائية

التوزيع المتساوي: ًأو/�

أدنى مستويات الدقة في ا/ختيار-

يتم تقسيم مفردات العينة الكلية على طبقات المجتمع -
.بالتساوي حتى لو اختلف عدد أفراد الطبقات

التوزيع المتناسب: ًثانيا�

يتم تقسيم مفردات العينة الكلية على طبقات المجتمع حسب -
) أنظر المثال السابق(تمثيل كل منھا في مجتمع الدراسة 



٢٦

العينة الثابتة: ًثالثا

تبدأ العينة الثابتة با/ختيار العشوائي من المجتمع�

.ثم تجمع بيانات من ھذه العينة على فترات منتظمة�

تقيد ھذه العينة في دراسة التباين والتغير في ا/تجاھات أو �
السلوك، او دراسة ا#ثر الناتج عن مؤثرات معينة

ًفمث$ قد نختار عينة ونسألھا دوريا عن آرائھا في بعض � ً
.البرامج أو الحم$ت  ا�ع$مية

٢٥

التوزيع ا#مثل: مثال

: كا\تي٩٠يكون اختيار عينة حجمھا 

٢٨

 تابع-مزايا وعيوب العينة الثابتة 

العيوب: ثانيا

 إلWى ً- بمرور الوقWت وتWدريجيا– يتحول أفراد العينة الثابتة �
نقاد أكثر منھم مواطنين عاديين

 مWن آراء علWى الWرغم بWهقد يتمسك الفرد بما سبق ان أدلWى �
مWWWن انWWWه  يحتمWWWل أن يكWWWون قWWWد أثWWWرت علWWWى عاداتWWWه وآرائWWWه 

الوسائل ا�ع$مية أو التجربة أو الحملة  ا�ع$مية

٢٧

مزايا وعيوب العينة الثابتة

المزايا: ًأو/

السرعة في إجراء البحوث�

الحد من التكاليف  التي تدفع باستمرار لسحب عينة جديدة�

تحقيق الثقة بين الباحثين وأفراد العينة�

دراسة التغيير في العادات أو السلوك بكفاءة عالية�

بدون ) والبعديالقياس القبلي (قياس إدخال مؤثر ما لتعديل الرأي �
مجموعة ضابطة

تفيد ھذه العينة في تحديد الترتيب الزمني للمتغيرات وھو اعتبار �
“ ا#ثر”يسبب “ السبب”مھم في التحلي$ت السببية ما دام 



٣٠

العينة العنقودية : مثال

ًفمث$ نفرض أنه المطلوب إجراء دراسة على عينة حجمھا �
 طفل من أطفال غزة، فإنه يمكن أن نختار العينة على ٥٠٠

:مرحلتين

نختار بعض ا#حياء من محافظة غزة : المرحلة ا#ولى�
.بطريقة العينة العشوائية البسيطة أو المنتظمة

 أسماء سكان بھانختار من القوائم المسجل : المرحلة الثانية�
.ھذه ا#حياء بطريقة عشوائية أو منتظمة

٢٩

)العينة المتعددة المراحل(العينة العنقودية :  ًخامسا

 Cيتم في ھذه الطريقة تقسيم المجتمع إلى عناقيد عددھا �
ًمث$

ً عنقودا Rنختار عينة عشوائية من ھذه العناقيد مقدارھا �
)المرحلة ا#ولى(
نختار وحدات المرحلة الثانية من كل عنقود أي من وحدات �

المرحلة ا#ولى أما بأسلوب العينة العشوائية البسيطة أو 
.المنتظمة

قد تتعدد المراحل ما بين اختيار الوحدات ا#ولية والوحدات �
النھائية حسب متطلبات الدراسة وبذلك تكون العينة متعددة 

. المراحل

٣٢

ًأخيرا
: يجب أن يحقق أسلوب اختيار أي طريقة من طرق العينة ما يلي�
اختيار طريقة المعاينة التي تؤدي إلى اختيار عينة ممثلة للمجتمع�
: اختيار حجم مناسب للعينة بحيث�
 / يكون أكبر من ال$زم ويؤدي بذلك إلى تكاليف باھظة-   
 و/ أن يكون أقل من ال$زم ف$ يحقق الھدف المطلوب-   
 وتكون التقديرات وا/ستنتاجات التي نحصل عليھا من مثل ھذه -   

.العينة أقل دقة عما نرغب
: ويحدد حجم العينة في ضوء ا/عتبارات التالية

حجم المجتمع ا#صلي ودرجة تجانسه من حيث الظاھرة أو مجموعة �
الظواھر محل الدراسة وكلما انخفضت درجة التجانس كلما أصبح 

. من الضروري زيادة حجم العينة
فكلما قلت ا�مكانيات المادية كلما . حجم الميزانية المخصصة للبحث�

.استوجب ذلك تخفيض حجم العينة
٣١

العنقودية مزايا وعيوب العينة 

المزايا: ًأو/
ًتستخدم ھذه الطريقة إذا كان المجتمع متجانسا أو غير متجانسا � ً

ويشتمل على عدد كبير من العناصر
 .قلة التكاليف�

العيوب: ًثانيا
المساكن في ا#حياء (الوحدات المتجاورة في وحدة المعاينة ا#ولى �

عادة ما تكون متشابھة في الخصائص )  ًأو التجمعات السكانية مث$
. وبذلك قد / تقدم معلومات إضافية تفيد الدراسة

 إذا لم يحسن اختيارھا لتمثيل –اختيار عدد محدد من الوحدات �
ًالمجتمع تمثي$ تاما   فقد يؤدي ذلك إلى استنتاجات غير دقيقة –ً

 .ومتحيزة


