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 المجتمع اإلحصائي
ذلك تشمل العممية اإلحصائية أحيانًا كل المجتمع اإلحصائي، لكن في أغمب الحاالت تقتصر عمى عينة من 

 المجتمع .
 الحاالت التي يتم فييا دراسة كل المجتمع اإلحصائي : 

 التعداد العام لمسكان، التعداد الزراعي، التعداد الصناعي وغيرىا .التعدادات:  •
 لممؤسسات الخاصة المجتمعات الصغيرة :  •

 إجراء التعدادات يتطمب:
 تكاليف باىظة   •
 ين. مجموعة كبيرة من الباحثين والعاممين المدرب •
 جيدًا كبيرًا من العاممين.  •
 يستغرق وقتًا طوياًل.  •

 أمثمة عمى المجتمع اإلحصائي الكبير: 
 طمبة المدارس الثانوية في محافظات قطاع غزة  •
، درجات االنحدار عمى التربة، جزيئات ن اإلطار اإلحصائي غير محدود مثل: النباتات الطبيعيةإذا كا •

 خريطة طبوغرافية   
 

 اإلحصائيةالعينات 
 لماذا نمجأ إلى العينة اإلحصائية ؟

 إذا كان اإلطار اإلحصائي كبيرًا ، بحيث يتطمب :
 . جمع البيانات عنو وقتًا كبيرًا 
 . يستغرق وقتًا طوياًل 
 . يكمف نفقات باىظة 

ث كل فرد من أفراد يىي جزء من المجتمع اإلحصائي تمثمو تمثياًل صحيحًا بحتعريف العينة : 
 المجتمع اإلحصائي عنده نفس الفرصة بأن يكون ممثاًل في العينة 

اختصار الوقت، والجيد، والتكاليف واستحالة حصر بعض المجتمعات ميزات استعمال العينات : 
 االحصائية 
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 خطوات اختيار العينة اإلحصائية
 تعريف المجتمع اإلحصائي :الخطوة األولى : 

 يجب تعريفو بشكل دقيق وواضح  
 مثال : تعريف المجتمع اإلحصائي لكبار السن في مدينة كبيرة 

 ىل ىو الشخص الذي يبمغ الخامسة والستين أو السبعين؟ !! •
 ىل ىو الشخص المتقاعد بغض النظر عن عمره ؟ •
 ىل ىو الشخص المتقاعد الذي يبمغ الخامسة والستين ؟ •
كبار السن المقيمين في بيوت المسنين ؟ أم يشمل  ىل اإلطار اإلحصائي يتكون من •

 المقيمين في بيوتيم ؟
 إذا كان في البيت أكثر من مسن فمن نختار منيم ؟  •

 الوحدة اإلحصائية : كبير السن 
 

لماذا يعد حسن اختيار العينة التي يقوم عمييا البحث الجغرافي شرطًا أساسيًا لنجاح البحث 
 وحصولو عمى نتائج دقيقة؟ 

 
 اإلحصائي  الثانية : تحديد اإلطار الخطوة

 المجتمع اإلحصائي ىو قائمة تضم جميع المفردات التي تأخذىا الظاىرة قيد الدراسة.
 كيف يمكن تحديد المجتمع اإلحصائي ؟

 اإلحصائي لبعض الظواىر الجغرافية قد يكون سياًل ، مثل تحديد اإلطار  تحديد اإلطار
من قوائم  2014/2015المية المسجمين لمفصل الثاني اإلحصائي لطمبة الجامعة اإلس

 عمادة القبول والتسجيل 
  تحديد اإلطار اإلحصائي لبعض الظواىر الجغرافية ليس سياًل ، من الصعب الحصول

فمن الصعب الحصول عمى قائمة باألفراد الذين يزورون المكتبة عمى قوائم باألفراد مثل : 
 الجامعية أو الكافتريا 

 ىو اطار يمكن حصره وتحديده  إلحصائي العممي :اإلطار ا
مثال: الستطالع سكان مدينة غزة عن رأييم في الخدمات البمدية المقدمة ؟ كيف يمكن أخذ آراء 

 ألف نسمة ؟ يمكن أن نستعمل دليل الياتف كإطار إحصائي، وىنا تظير المشكالت التالية:  600
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  اإلطار اإلحصائي ال يشمل كل سكان المدينة، بل يقتصر عمى األسماء المدونة في دليل
 الياتف 

  وال يشمل كل الذين دونت أسماؤىم في الدليل، فبعضيم لم يكن موجودًا في البيت وقت
 االتصال ، والبعض اآلخر لم يجب عمى الياتف 
يوتيم ىاتف، كما تم استثناء الذين لم يجيبوا إذن ىنا في ىذا اإلطار تم استثناء الذين ال يوجد في ب

 عمى الياتف 
 ال يوجد تطابق بين اإلطار اإلحصائي الفعمي واإلطار اإلحصائي العممي  النتيجة :

 أفضل لمبحث .وكمما كانت الفوارق واالختالفات بين اإلطارين قميمة كمما كان ذلك 
 

 الخطوة الثالثة : تصميم العينة 
، ويجب العينة الطريقة التي يتم بموجبيا اختيار المفردات التي تتكون منيا العينةيقصد لتصميم 

 أن تكون العينة ممثمة تمثياًل صحيحًا لممجتمع اإلحصائي ومأخوذة بشكل عشوائي 
 

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

 اإلحصائي قبل البدء في مرحمة اختيار العينة الفعمية 
 ما ىي أىمية العينة االستطالعية ؟ 

تساعد العينة االستطالعية عمى اختبار اإلجراءات التي سيتم اتباعيا لجمع البيانات مثل :  
 ميدان ومعايرتيا.اختبار مدى كفاية األجيزة واألدوات المستخدمة في جمع البيانات من ال

تساعد العينة االستطالعية عند توزيع االستبيانات عمى مفردات المجتمع اإلحصائي في  
 اكتشاف أي نقص، أو عدم وضوح في بعض األسئمة أو الحصول عمى إجابات غير متوقعة 

 ين اإلحصائية اإلحصائية المستعممة وبعض القوانكما تفيد في مدى نجاعة االختبارات  
  تفيد في تحديد حجم العينة األمثل  

 

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

 الجغرافية:
 : يستعمل في فروع الجغرافية الطبيعية كالجيومورفولوجيا والجغرافية الحيوية الدراسة الميدانية -1
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 يقوم الجغرافي بمالحظة الظاىرة الجغرافية في الميدان ويجمع البيانات الالزمة عنيا  
 تعتمد دقة البيانات عمى خبرة الباحث وسعة أفقو وحسن تدريبو  
 المالحظة العممية أسموب منيجي يتم خاللو أخذ قياسات عممية دقيقة ومنتظمة  
 لمالحظة العممية :من األمثمة عمى المواضيع الجغرافية التي تستخدم ا 

  معدالت انجراف التربة 
  درجات انحدار السفوح 
  االنزالقات واالنييارات األرضية 
  أنواع النباتات السائدة 
  التصحر 

 ىي مصدر رئيسي لمبيانات الجغرافية  الخرائط : -2
 تسيل عمى الجغرافي تفحص منطقة جغرافية واسعة يعجز عن مشاىدتيا التساعيا 
 العالقات بين الظاىر الجغرافية والتوصل إلى تعميمات بشأنيايساعد عمى اكتشاف  
 ظيور الخرائط الكمية زاد من أىمية الخرائط في البحث الجغرافي  
 استعمال الجغرافيين لنظم المعمومات الجغرافية  

أصبحت مصدرًا ميمًا لبيانات الجغرافية نظرًا بتوفرىا عمى  الصور الجوية والفضائية : -3
 وتتميز البيانات بحداثتيا ودقتيا  شبكات االنترنت

ىي وسيمة لجمع البيانات في بعض فروع الجغرافيا البشرية واالقتصادية  االستبانات : -4
 كالجغرافية السموكية وجغرافية النقل وجغرافية السكان وغيرىا 

 االستبانة الناجحة ىي :
 تصميم االستبانة بشكل صحيح  
 صياغة فقرات االستبانة  
كيفية توزيعيا عمى مفردات المجتمع االحصائي كيف توزع ؟ بالقابمة والتميفون  

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

ىي بيانات موجودة في الدوائر الرسمية الحكومية والمؤسسات  البيانات المنشورة :   -5
مفة ،مثل التعداد العام وبيانات األرصاد الجوية والبيانات الديموغرافية وكتب اإلحصاء المخت

 السنوي وغيرىا .
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 أنواع 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 األسموب العشوائي واألسموب االعتباطي ؟ 
يستخدم في اختيار مفردات العينة باستخدام جداول األرقام العشوائية وىو  األسموب العشوائي :

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

 ام وسائل إحصائية مناسبة.استخد
 

 طالبًا  50لو أراد باحث أخذ عينة من طمبة الجامعة حجميا  مثال :
حصر جميع مفردات اإلطار اإلحصائي لمطمبة من خالل بيانات التسجيل  األسموب العشوائي :

 ول األرقام العشوائية اواستخدام أرقاميم الجامعية في اختيار العينة من جد
 طالبًا من الذين يقابميم صدفة في الحرم الجامعي  50اختار  االعتباطي :األسموب 

 
ىي العينة التي يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع اإلحصائي الذي أخذت  العينة العشوائية :

منو الفرصة نفسيا في أن يكون ممثاًل في ىذه العينة ، أي أن احتماالت االختيار متساوية بين 
 تمع اإلحصائي كل مفردات المج

 
 أنواع العينات 

يستخدم الجغرافيون أربعة أنواع من العينات العشوائية، العينة العشوائية البسيطة، والعينة العشوائية 
 المنتظمة والعينة العشوائية الطبقية والعينة العشوائية العنقودية.

 

ىي العينة التي يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع اإلحصائي  العينة العشوائية البسيطة :
 الذي أخذت منو ، نفس الفرصة بأن تكون ممثمة في ىذه العينة 

  وىي أكثر أنواع العينات اإلحصائية شيوعًا 
  وىي تستخدم عندما يكون المجتمع اإلحصائي متجانسًا 
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 تنقسم العينات العشوائية البسيطة نوعين من العينات : 
ىي العينة التي يتم اختيار مفرداتيا من قوائم خاصة مثل دليل التمفون أو  أواًل / عينة القوائم :

القوائم التي تتضمن أسماء العمال في المصانع والموظفين في الشركات وفي الدوائر الحكومية 
 وطمبة المدارس .
ممية اختيار عناصر ىذه العينة جداول األرقام العشوائية التي تتكون أرقام عشوائية يستخدم في ع

 مرتبة في أعمدة وصفوف .
 استخدام الجداول العشوائية :كيفية 
  نستطيع أن نبدأ عممية االختيار من أي مكان في الجداول 
  نستمر باستخدام العمود نفسو أو الصف نفسو 
  ممنوع استثناء أي رقم من العمود أو الصف 

 ؟  بسيطة كيفية اختيار عينة عشوائية
كيف يمكن اختيار عينة عشوائية مكونة من عشرة طالب من طالب قسم الجغرافيا البمغ  مثال :
 طالبًا ؟ 50عددىم 

طالبًا ، فنعطي  50نحصر اإلطار اإلحصائي لمدراسة ، الذي يتكون من  الخطوة األولى : -1
 طالبًا  50كل طالب رقمًا خاصًا ضمن قائمة مكونة من ل
ذ نستخدم جدول األرقام العشوائية الختيار مفردات التي تدخل في العينة ونأخ :الخطوة الثانية -2

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

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

إذا كان عدد البيوت البالستيكية الزراعية ) دفيئة (التي يزرع بيا محصول البندورة في محافظة  : 2مثال 
 % ، تمثل المجتمع اإلحصائي بشكل سميم .6يمكن أخذ عينة عشوائية حجميا دفيئة ، كيف  450رفح 

 الحل : 

 27=  111/  6×  451=  111حجم انعٍىت ( / (×))عدد افساد انمجتمع  ػذد افراد الؼينة =

 الؼينة ػشىائية بسيطة 
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انسقم

 84 91 171 145 126 296 294 169 242 172 367 114 212 111 انعٍىت
 

  27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 الرقم

  259 351 84 441 384 159 432 417 119 353 74 355 111 انعٍىت
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 العينة المكانية : /ثانيًا 
 تصبح العينة العشوائية عينة مكانية، عندما يكون اإلطار اإلحصائي مكانيًا، أي تكون
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

المصانع أو المساكن الريفية غرافية ، مثل مواقع عمى ىيئة نقاط ، موزعة عمى خريطة ج
 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.

 نحدد اإلحداثيات الصادية والسينية لكل مربع  
نختار باستخدام جدول األرقام العشوائية عددًا من المربعات ، نعتبر العمود األول يمثل  

 المحور السيني والعمود الثاني يمثل محور الصادات . 
 ية.نختار عينة النقاط التي تقع ضمن المربعات التي يتم اختيارىا من جدول األرقام العشوائ 
إذا كانت في المربع نقطة واحدة نأخذىا أما إذا كان نقطتان فأكثر في المربع فنختار  

 نيممو ونختار المربع الذي يميو  إذا كان المربع خاليًا من النقاط ، فإننا 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 الثانية 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  :المكانية المساحيةالعينة  -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 
افية المدن عند تحديد أنماط استخدام األرض أو دراسة خصائص تستخدم في جغر  

 السكن والمساكن في مدينة وغير ذلك.
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تتم عممية اختيار المناطق أي المساحات التي تشمميا الدراسة، باستخدام جدول األرقام 
 العشوائية :
 تقسم المنطقة إلى شبكة مربعات ونرسم شبكة من االحداثيات السينة والصادية  
لكي نضمن تغطية ممتازة لكل منطقة الدراسة نجعل عدد المربعات كبيرًا ومساحة  

 المربع الواحد صغيرة .
ثم نختار من جدول األرقام العشوائية العينة المطموبة نحدد إحداثيات جميع المربعات  

 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 رقم العينة

  9 0 0 المحور السيني
  5 2 7 المحور الصادي
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 :ثانيًا / العينة المنتظمة 
فعند اختيار عينة تستخدم عندما ال يكون المجتمع اإلحصائي موزعًا توزيعًا عشوائيًا، 

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

 أمثمة : 
  قد نختار من الحقول التي تبعد مياًل واحدًا عن بعضيا ) مع اختيار الحقل األول عشوائيًا

 في الميل األول، وذلك عند معاينة محصول معين . 
  قد نختار بطاقة من كل بوصة مثاًل في مجموعة بطاقات تحتوي عمى بيانات مجتمع وذلك

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

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

  منيا العينة متشابية أو مرتبطة ببعضيا البعض.  



13 

 

 مثال : 
% من المحالت التجارية 10محل تجاري ، ونريد أخذ عينة حجميا  300شارع يوجد في 

 الواقعة في ىذا الشارع .
  300إلى الرقم  1نقوم بترقيم المحالت في الشارع من الرقم  الخطوة األولى :
 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 )الثابتتحديد  الخطوة الثالثة:
  10=  30/  300= الفاصل الرأسي               

ي من جدول األرقام العشوائية " أول رقم عشوائ10نختار من الفاصل الرأسي " الخطوة الرابعة :
 06فأقل ، =  10يساوى 

 
 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 مفردةتسمسل ال
 76 66 56 46 36 26 16 6 رقم العينة 
 16 15 14 13 12 11 10 9 مفردةتسمسل ال
 156 146 136 126 116 106 96 86 رقم العينة
 24 23 22 21 20 19 18 17 مفردةتسمسل ال
 236 226 216 206 196 186 176 166 رقم العينة
   30 29 28 27 26 25 مفردةتسمسل ال
   296 286 276 266 256 246 رقم العينة
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 :  2مثال
لبندورة في محافظة رفح التي يزرع بيا محصول ا (دفيئةإذا كان عدد البيوت البالستيكية الزراعية )

 .، تمثل المجتمع اإلحصائي بشكل سميم%6يمكن أخذ عينة عشوائية حجميا  كيف، دفيئة 450
 خطوات الحل : 

 27=  111/  6×  451=  111حجم انعٍىت ( / (×)عدد افساد انعٍىت = )عدد افساد انمجتمع 

 والحظ أن انمجتمع متجاوس ، و بانتانً ٌمكه أخر عٍىت عشوائٍت مىتظمت بانشكم انتانً : 

  1667=  27/  451انفاصم انسأسً = عدد أفساد انمجتمع / عدد أفساد انعٍىت  = 

   16ٌمكه اعتباز انفاصم انسأسً = 

 11فأقم =  16وأخر زقم عشوائً واحد مه انجدول انعشوائً ٌساوي 

 

 إذن أفساد انعٍىت : انعٍىت انمىتظمت 
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم

 219 203 187 171 155 139 123 107 91 75 59 43 27 11 العينة
 

  27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 الرقم

  427 411 395 379 363 347 331 315 299 283 267 251 235 العينة

 
 مميزات العينة المنتظمة :

  .العينة المنتظمة تمثياًل جيدًا ومنتظمًا لمختمف المناطقتضمن   -1
  .العينة المنتظمة سيل وبسيط وقمة األخطاء الناتجة عن االختياراستخراج  -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
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 عيوب العينة المنتظمة : 
جدت عالقة دورية مع ترتيب العناصر في القائمة وكان طول الفترة عدم صالحيتيا إذا ما و  -1

  .بين عناصر العينة مساويًا لطول الدورة أو إحدى مضاعفاتيا
  إذا كانت القطاعات متساوية المساحة وأخذنا منزاًل في القطاع األول وكان موقع

في العينة ن ىذا المنزل عمى بداية الشارع ، فمعنى ىذا أن جميع المنازل التي ستكو 
وقد يكون إيجار ىذه المنازل أكثر ارتفاعًا من إيجارات  .كميا عمى بداية الشارع

  .المنازل األخرى
  ساعة فإننا سنحصل عمى درجات حرارة متشابية  24إذا أخذنا درجات الحرارة كل 

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

 ، أما إذا كان االرتباط بينيما سالبًا فإن العينة المنتظمة أفضل.  العينة العشوائية
 

 ثالثًا / العينة الطبقية : 
متميزة أي أن تستخدم العينة الطبقية إذا كان المجتمع اإلحصائي مكونًا من مجموعات  

 المجتمع اإلحصائي مقسم إلى فئات أو طبقات.
دينة إلى مناطق جغرافية، أو تقسم مقد توجد الطبقات عمى أساس جغرافي كأن تقسم ال 

إلى المصانع عمى حسب أنواع الصناعات أو حسب الحجم ويتم تقسيم المجتمع اإلحصائي 
 اقسام حسب الخاصية التي ندرسيا .

، وبالتالي عات فرعية كل منيا متجانس تماماً غير المتجانس إلى مجتميتم تقسيم المجتمع  
يمكننا أن نحصل عمى تقدير دقيق لمتوسط لكل طبقة عن طريق عينة مأخوذة من ىذه 

 الطبقة. 
  

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

 اإلحصائي.
 العينة الطبقية تميل دائمًا إلى استبعاد العينات المتطرفة التي تزيد كثيرًا من تباين المعاينة.   -4
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ت تكون الفروقات داخل يقل تباين المعاينة كمما أمكننا تقسيم وحدات المجتمع إلى مجموعا  -5
 كبيرة . ىذه المجموعات صغيرة نسبيًا، بينما تكون الفروقات بين ىذه المجموعات 

تكون المعاينة الطبقية ذات أثر فعال إذا كان لدينا قيمًا متطرفة في المجتمع حيث يمكن   -6
  جمعيا في طبقة منفصمة. 

 

 يمثل الجدول التالي توزيع أحد األحواض النيرية إلى أربعة مجموعات أو فئات :   : 1مثال
 عدد المواقع المختارة النسبة المئوية  مساحة المنطقة  أسموب الحد من اإلنجراف المنطقة 

 2 %10 80 التشجير أ
 4 %20 160 المصاطب ب
 5 %25 200 الحواجز الترابية ج
 9 %45 360 السالسل الحجرية د

 20 %100 800 المجموع 
 موقعًا لتقييم أفضل األساليب لمحد من إنجراف التربة .  20المطموب : اختيار 

 

 الحل : 
 100× المساحة الكمية ( مساحة الفئة / )نحدد النسبة المئوية لمساحة كل فئة =  :الخطوة األولى
 % وىكذا في باقي الفئات 10=  100( × 80/800فالنسبة المئوية لفئة التشجير = )            

 النسبة المئوية × نحدد عدد مفردات كل فئة في العينة = عدد مفردات العينة كميا  :الخطوة الثانية
 الفئات و ىكذا مع باقي  2=  10/100×  20فعدد مفردات فئة التشجير في العينة =            

  نختار من كل فئة عددًا من المواقع يتناسب مع حجميا   :الخطوة الثالثة
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اراد أحد الباحثين أخذ عينة من مرضى الكبد الوبائي في محافظات غزة فوجد إحصائية في وزارة :  2مثال 
 الصحة بالشكل التالي : 

 المجموع رفح خان يونس دير البمح غزة شمال غزة المحافظة 
 350 30 70 40 150 60 عدد المرضى 

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

 ( 10/100× ) األولى : تحديد عدد أفراد العينة = مجموع عدد أفراد المجتمع الخطوة
 شخصًا  35=  10/100×  350=     

 الخطوة الثانية : تحديد عدد أفراد العينة لكل محافظة كما في الجدول : 
 أفراد العينة المختارة من الجدول العشوائي أفراد العينة عدد المرضى المحافظة
 51،  49،  36،  10،  21،  11 6 60 شمال غزة

،  15،  63،  32،  61،  64،  84،  104،  111 15 150 غزة
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

 

 الخطوة الثالثة : الرجوع لمجدول العشوائي واختيار أفراد العينة 
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 
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  2مثال 

 يىضح الجذول التالي ػذد المصانغ في محافظات قطاع غزة 

 الؼينة المختارةأفراد  انعٍىت عدد انمصاوع  انمحافظت 

 29/   17/   85/  11/  4/  67/  51/  2/  8 9 91 شمال غزة 

 171 غزة

17 84  /29  /41  /47  /88  /116  /171  /144  /61  /1  /14  /26 

 /155  /137  /48  /141  /4  

 

  17/  11/  4/  51/  2/  8 6 61 انوسطى 

  11/  4/  51/  2/  8 5 51 خاوٍووس  

  4/ 2/  8 3 31 زفح 

 

 % من مصانغ قطاع غزة 10المطلىب : اختيار ػينة ػشىائية حجمها 
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 رابعًا / العينة العنقودية : 
( وىذه تحت البحث إلى مجموعات )عناقيد تبنى عمى تقسيم الوحدات األولية في المجتمع 

قد تختار العينة من ، وفي بعض األحيان االبتدائيةتستخدم كوحدات معاينة تسمى وحدات المعاينة 
ىذه الوحدات االبتدائية حيث تتكون العينة من جميع أفراد المجتمع التي تحتوييم ىذه الوحدات 

وتسمى ىذه المعاينة بالمعاينة ذات المرحمة األولى وفي بعض األحيان األخرى  ،االبتدائية المختارة
ة بواسطة مرحمة أخرى إضافية، معاينتقسم الوحدات االبتدائية المختارة إلى وحدات ثم تجرى ال

 ويمكن إضافة أي عدد من المراحل. 
تسمى وحدات المرحمة األولى : ىي معاينة  وحدات المعاينة االبتدائية ) العناقيد ( :  -1

المجتمع ثم إجراء تعداد شامل لجميع واحدة فقط ) وىي معاينة العناقيد التي يتكون منيا 
 تيار العناقيد يتم بمعاينة عشوائية بسيطة .مفردات ىذه العناقيد المختارة ( فإخ

 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

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

 :عينة من ىذه القائمة 
 ىي ما سبق تسميتو بوحدة  في المعاينة ذات المرحمتين تكون الوحدة المجدولة

 معاينة المرحمة الثانية أو وحدة المعاينة الفرعية . 
 . وقد تكون الوحدة المجدولة ىي بعينيا الوحدة األولية 

تكون المعاينة في عناقيد ىي الطريقة المناسبة ذات التكاليف األقل ، خاصة عندما نستخدم العينة 
 العشوائية البسيطة ألفراد مجتمع كبير ، فتكون التكاليف أكثر. 

عند معاينة مجتمع كبير نادرًا ما نفكر في استخدام معاينة عشوائية بسيطة أو عينة طبقية إال إذا 
فعاًل . وأحيانًا في وجود قائمة تكون التكاليف باىظة جدًا خاصة إذا كان المجتمع كان ىناك قائمة 

 منتشرًا في مساحة واسعة .
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إذا كنا نريد اختيار عينة من األسر من أحد األحياء لدراسة أحواليم االفتصادية   : 1مثال
واالجتماعية من حيث مستوى الدخل واالنفاق ومتوسط حجم األسرة وتوزيعاتيم حسب الحالة 
الزراجية ، وال يتوفر إطار المساكن ليذا الحي وال يمكن إعداده لعدم توفر التكاليف المادية البشرية 

 يف يمكن أخذ عينة الدراسة ؟، فك
( عنقوداً قطاعًا ) Mطاعات وليكن عددىا إذا كان الحي مقسم إلى عدد من الق الخطوة األولى :

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

m= 3  13،  8،  2تارة من الجدول العشوائي ىي : ، ولنفترض أن العناقيد المخ . 
وأىم المعمومات والبيانات إعداد إطار يتضمن أسماء ورؤساء األسر نقوم ب الخطوة الثانية :

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

يتم اختيار عدد من الوحدات )األسر( من كل عنقود من ىذه العناقيد الثالثة  الخطوة الثالثة :
 ، ولنفترض أن حجم العينات الجزئية كما يمي : استخدام إحدى طرق السحب العشوائيب

 أسرة  30الوحدات المسحوبة من العنقود الثاني = 
 اسرة  60الوحدات المسحوبة من العنقود الثامن = 

 اسرة  40الوحدات 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
 يمكنو أن يتبع ىذه الطريقة لتحديد ىذه األقسام من ضمن مجموع األقسام بالجامعات المختمفة.    -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 األولى 
 من كل جامعة  نات ) إثنيتم فييا أيضًا عشوائيًا اختيار أربع كميا : 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. 
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 ل كل تختار مفردات العينة بإحدى الطرق العشوائية السابقة داخ :المرحمة األخيرة
 قسم من األقسام التي وقع عمييا االختيار.

 

 ػينة ػشىائية متؼذدة المراحل
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 عمى وحدة العينات أسئمة 
 أجب عن األسئمة التالية : 

 السؤال األول : 
 عيوب كل عينة .، وما ىي مميزات و ينة ، وما ىي أنواع العيناتعرف الع -1

  

الصناعة "انع في قطاع غزة ضمن دراستو عن أراد أحد الباحثين أخذ عينة عشوائية  من أصحاب المص -2
، ما ىي الخطوات الصحيحة التي يمكن أن يتخذىا الباحث حتى يأخذ عينة صحيحة .  "في قطاع غزة

نتاجمع العمم أن المجتمع اإلحصائي يشمل المص دارة  وا   .انع بما فييا من عمال وا 

 

عينة  الخريطة التالية تبين التوزيع الجغرافي لممصانع المنتشرة في أحد األقاليم ، كيف يمكن أخذ -3
 . اً قع( مو  15وائية سميمة حجميا  ) عش
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 :  السؤال الثاني
 

 محاصيل حقمية  زىور  فراولة  خضار حمضيات أشجار فاكية نوع الزراعة 
 30 20 140 350 150 210 عدد العمال الزراعيين 

 

  % 5المطموب : كيف يمكن اخذ عينة عشوائية حجميا 
 

ما ىي خطوات أخذ عينة صحيحة من المصانع المنتشرة في قطاع غزة والتي تتوزع بالشكل  : الثالثالسؤال 
 % ( 11التالي . ) حجم العينة 

 عامل 15أكثر من  عامل 15-11 عمال 11 -5 عمال  5أقل من  حجم المصنع
 111 21 31 51 عدد المصانع

 

 

 الجدول التالي يبين عدد المصانع في محافظات قطاع غزة  : الرابعالسؤال 
عدد  انمحافظت 

 انمصاوع 

عدد أفساد 

 انعٍىت

 

   1111 شمال غزة 

   511 غزة 

   211 الىسطى 

   411 خانيىنس  

   311 رفح 

 ************************ 50 111 المجمىع
 

 مصنعًا  50المطموب : اختر عينة  مقدارىا  
 

( بئار ، فماا ىاي الخطاوات الساميمة 5800:  إذا كان عدد آبار الميااه الجوفياة فاي قطااع غازة ) سخامالدؤال ال
 التي يمكن بيا أخذ عينة صحيحة تمثل ىذه اآلبار ؟ 

 
 انتيت األسئمة


