


 روشهای 

 نمونه گیری



 جامعه هدف یا مادر

جامعه ای است که پژوهشگر در نظر دارد نتااج  مااععاه   •
 .خود را به آنها تعمیم دهد



 نمونه

مجموعه افرادی که با روشاهای نموناه ریاری اا جامعاه     •

مااورد مااععااه انتماااو ماا  شااوند و در مااععااه مااورد  
 .اراجاب  قرار م  ریرند



 نمونه

 جامعه آماری  جا مورد مااععه

 جامعه هدف



Who is in your study? 

The Target 

Population 

The Study 

Population 

The Sampling 

Frame 



 روشهای جمع آوری نمونه ها

 سرشماری•

 نمونه ریری•



 (Census)  سرشماری

محقق به بررس  تمام موارد م  پردااد و هیچ نموناه ای  •

 .را اا دست نم  دهد

 دستیاب  به اطالعات دقیقتر•

 مورد استقبال محققین نیست•

 .برای سرشماری محقق نیاا به وقت و هزجنه باالج  دارد•

 



 نمونه گیری

محقق به جای بررس  تماام  ماواردت تعاداد مناساب  اا     •

آنها را به روش مناسب  انتماو کارد  و ماورد بررسا     

 .قرار م  دهد

نمونه مورد بررس  باجاد معارف خاوب  بارای کا       : نکته•
 .جامعه باشد



 مزیتهای نمونه گیری

 .نمونه سرجعتر اا ک  جامعه مااععه م  شود•

 .مااععه جک نمونه به مراتب اراانتر اا مااععه تمام افراد جامعه است•

 .بسیاری اا مواقع مااععه تمام افراد در جک جمعیت امکان پذجر نیست•

نتاج  نموناه نسابت باه نتااج  بررسا  تماام افاراد جامعاه اا  احت          •

بیشتری م  تواند برخوردار باشدت اجارا بارای نموناه اماان و مناابع      
 .بیشتری م  توان  رف نمود



 انواع نمونه گیری

 Probabilityنمونه ریری احتماع  •

 Nonprobability  نمونه ریری غیر احتماع •



در نمونه ریری احتماع  شانس هر فرد برای ورود به نمونه معاین و نامسااوی   •

 .با  فر است

در نمونه ریری غیر احتماع  شانس هر فارد بارای ورود باه نموناه معاین نما        •

 .باشد

نمونه ریری غیر احتماع  چه در مرحله طراح  و چه در مرحله اجرا ساد  تر اا •

 .نمونه ریری احتماع  م  باشد

 .نمونه ریری غیر احتماع  به امان و سرماجه کمتری نیاا دارد•

نتاج  حا له اا نمونه ریری احتماع  را م  توان به جامعاه تعمایم داد و نموناه    •

 .های غیر احتماع  چنین قابلیت  را ندارند

 



 روشهای نمونه گیری احتمالی

   نمونه ریری تصادف  ساد(Simple random sampling  ) 

  نمونه ریری سیستماتیک جا تصادف  منظم(Systematic sampling ) 

  نمونه ریری طبقه ای(Stratified sampling) 

  نمونه ریری خوشه ای(Cluster sampling) 



 نمونه گیری تصادفی ساده

 ساد  ترجن روش نمونه ریری احتماع •

در اجن روش نمونه ریاری الام اسات چهاارچوو نموناه     •

جعناا  تعااداد کاا  جامعااه آماااری . ریااری مشاامش باشااد

مشمش باشد و امکان تهیه عیست  اا آنها وجاود داشاته   
 .باشد



     در اجن روش ابتدا الام است عیست  اا جامعاه ماورد مااععاه تهیاه

 (قاعب نمونه ریری. )شد  و شمار  رذاری شود

  سپس اا اجن عیست به تعداد حجم نمونهت به  ورت تصادف  افاراد

 .انتماو م  شوند

 قرعه کش 

 استفاد  اا جدول اعداد تصادف 

استفاد  اا نرم افزارهای راجانه ای 



57172 42088 70098 11333 26902 29959 43909 49607

33883 87680 28923 15659 09839 45817 89405 70743

77950 67344 10609 87119 15859 74577 42791 75889

11607 11596 01796 24498 17009 67119 00614 49529

56149 55678 38169 47228 49931 94303 67448 31286

80719 65101 77729 83949 83358 75230 56624 27549

93809 19505 82000 79068 45552 86776 48980 56684

40950 86216 48161 17646 24164 35513 94057 51834

12182 59744 65695 83710 41125 14291 74773 66391

13382 48076 73151 48724 35670 38453 63154 58116

38629 94576 48859 75654 17152 66516 78796 73099

60728 32063 12431 23898 23683 10853 04038 75246

01881 99056 46747 08846 01331 88163 74462 14551

23094 29831 95387 23917 07421 97869 88092 72201

15243 21100 48125 05243 16181 39641 36970 99522

53501 58431 68149 25405 23463 49168 02048 31522

07698 24181 01161 01527 17046 31460 91507 16050

22921 25930 79579 43488 13211 71120 91715 49881

68127 00501 37484 99278 28751 80855 02035 10910

55309 10713 36439 65660 72554 77021 46279 22705

92034 90892 69853 06175 61221 76825 18239 47687

50612 84077 41387 54107 09190 74305 68196 75634

81415 98504 32168 17822 49946 37545 47201 85224

38461 44528 30953 08633 08049 68698 08759 45611

07556 24587 88753 71626 64864 54986 38964 83534

60557 50031 75829 05622 30237 77795 41870 26300



725 268 546 535 775 726 

590 564 1021 468 666 1045 

1161 48 933 1090 85 1141 

1134 1019 740 557 55 228 

290 1111 50 214 258 545 

679 543 648 361 158 477 

1092 771 1052 187 522 917 

710 677 541 744 163 1115 

473 1067 456 859 978 1136 

247 718 3 110 819 242 



 نمونه گیری سیستماتیک

 .مث  روش تصادف  ساد  به قاعب نمونه ریری نیاا دارد•

اما اا روش تصادف  ساد  سرجعتر انجام م  شاود و پراکنادر  را   •

 .بهتر در نظر م  ریرد

 .در اجنجا مفهوم فا له نمونه ریری الام است•

 تعداد افراد جامعه باشد Nارر –

 تعداد حجم نمونه تحقیق باشد nارر –

 (K)فا له نمونه ریری روجند  N/nبه نسبت –



 انتماو اوعین نمونه به روش تصادف  ساد  •

 رقم جلو م  روجم Kرقم  Kبعد اا انتماو اجن نمونهت •

اجنقدر اجن کار را انجام م  دهیم تا حجام نموناه انتمااو    •

 .شود

 



1     2      3      4      5      6       7      8      9     10    11    12    13   14    15 

 31   32     33    34    35   36    37    38    39    40    41    42    43    44    45 

16    17    18    19    20   21    22     23    24    25    26    27   28    29   30 

46    47    48    49    50    51    52   53     54    55    56    57    58    59   60  



 نمونه گيري منظم يا سيستماتيك



 نمونه گیری طبقه ای

در نظر ررفتن پراکندر   فتت بزررترجن مشکل  است کاه شااجد در دو روش   •

 .قبل  پیش بیاجد

برای رفع اجن مشک ت محقق م  تواند جامعه مورد مااععه را بر اساا   افت    •

که پراکندر  آن اهمیت اجادی دارد به چند طبقه تقسیم بندی کارد  و ساپس اا   

هر طبقه به نسبت افراد موجود در آن به روش نمونه ریری تصادف  سااد  جاا   

 .منظم انتماو نماجد

تا حد امکان پراکندر   فت مورد نظر در داخ  طبقه ها کم و بین طبقات اجااد  •
 .باشد



 5 4 3 2 1 طبقه
 پنجم چهارم سوم دوم اول کال 

 50 80 100 120 150 تعداد شارردان
 1/0 16/0 2/0 24/0 3/0 نسبت کال  به جمعیت
 5 8 10 12 15 تعداد نمونه هر کال 

نمونه الام در کال  اول ( = 500/150)   ×          50  

نمونه الام در کال  دوم ( = 500/120)   ×          50  



در اجاان روش نیااز الام اساات چهااارچوو نمونااه ریااری  •

 .مشمش باشد

 .تواجع جمعیت در طبقات جا اجر رروهها مشمش باشد•

(هموژن)هر چقدر داخل طبقات افراد بيشتر به هم شبيه   
باشند ولی بين طبقه ها تفاوت زیاد وجود داشته باشد، نمونه گيري   

 طبقه اي بهتر است



 طبقه و طبقه اعف



 نمونه گیری خوشه ای

 .بیشترجن کاربرد آن در برخورد با جمعیتهای بزرگ است•

بر خالف روشهای قبل  امان  به کار م  رود که اطاال  دقیقا  اا تعاداد    •

 .جمعیت مورد مااععه وجود ندارد

در اجن روش جامعه به چند خوشه تقسیم و سپس به طور تصاادف  جاک   •

 .جا چند خوشه مورد مااععه قرار م  ریرد

وجژر  خوشه ها آن است که  فت جاا متییار ماورد مااععاه در خوشاه      •

های ممتلف اا وضعیت نسبتاً مشاابه  برخوردارناد اماا در هار خوشاه      
 .تیییرات آن  فت م  تواند اجاد باشد



Section 4 

Section 5 

Section 3 

Section 2 Section 1 



 مراحل نمونه گیری خوشه ای

 .الام است محقق جمعیت مورد مااععه را به خوشه هاج  تقسیم کند•

اا میان خوشه هاای تعیاین شاد ت تعادادی را باه شاک  تصاادف  سااد          •

انتماو و وارد مااععه م  کنیم که تأمین کنناد  تعاداد نموناه ماورد نیااا      

 .مااععه باشد

 :در اجن مرحله باجد نمونه مورد نیاا اا هر خوشه انتماو شود•

 :  خوشه ای تک مرحله ای -اعف•

 :خوشه ای دو مرحله ای -و•



اجن روش امان  که جمعیت مورد مااععاه رساترد  و در ضامن پراکناد      •

 .باشدت روش مناسب  است

 .نیاای به چهارچوو نمونه ریری ندارد•

 .  معموالً تعداد نمونه در اجن روش بیشتر اا ساجر روشها است•

برای انتماو خوشاه هاا الام اسات اطالعاات  در ماورد نحاو  اساتقرار        •
 .جمعیت و مناسبترجن انتماو برای خوشه در دست باشد



1 2 3 

4 5 6 7 8 

9 10 11 

3 7 8 11 



 روشهای نمونه گیری  غیراحتمالی

   نمونه ریری آسان جا اتفاق 

نمونه ریری هدفدار 

 نمونه ریری ناهمگون 

 نمونه ریری همگون 

نمونه ریری سهمیه ای 

 نمونه ریری رلوعه برف 

 نمونه ریری داوطلب 




