نمونه گيري ) (Sampling

مقصود اوليه ي نمونه گيري اين است كه با انتخاب چند عنصر از يك جامعه ،نتايجي را در مورد كل
جامعه برداشت كنيم.
عنصر جامعه)Population Element( :
عنصر جامعه چيزي است كه اندازه گيري بر روي آن انجام مي شود .در واقع عنصر جامعه واحد مورد
مطالعه است ( .)Unit of studyدر حالي كه عنصر مي تواند يك شخص باشد ،آن به راحتي مي تواند
هر چيز ديگري نيز باشد .براي مثال هر كدام از كارمندان يك اداره كه در مورد برنامه ي كاري
انعطاف پذير مورد پرسش قرار گرفته اند يك عنصر جامعه مي باشند .به همين ترتيب ،اكثر افراد به
صورت شهودي انديشه ي نمونه گيري را درك مي كنند .مزه كردن يك نوشيدني به ما نشان مي
دهد كه آن شيرين است يا ترش .اگر تعدادي از كارمندان ما طرفدار برنامه ي كاري انعطاف پذير
باشند ،ما استنباط مي كنيم كه بقيه نيز به همين صورت مي باشند .اين مثال هاي هر كدام يك نمونه
مي باشند.
در اينجا الزم است با تعدادي از مفاهيم آشنا شويد:
هر واحد از يك سازمان كه مورد تحليل قرار گرفته است يك عنصر از جامعه ي واحدهاي آن سازمان
است.
جامعه ( :)Populationمجموع كل عناصري كه ما مي خواهيم در مورد آنها استنباط كنيم جامعه ناميده
مي شود.
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براي مثال ،همه ي كارمندان اداره اي كه ما از تعدادي از آنها به عنوان نمونه در باره ي برنامه كاري
انعطاف پذير سؤال كرديم ،جامعه ي مورد نظر ما هستند.
سرشماري ( :)Censusبه معناي شمارش همه ي عناصر يك جامعه است .براي مثال اگر تعداد كارمندان
اداره  200نفر باشند ،سرشماري به معناي به دست آوردن اطالعات از همه ي آنهاست .به عبارت ديگر،
سرشماري به اين معناست كه نمونه شامل همه ي جامعه است.
 -1هزينه ي كمتر
بديهي است كه جمع آوري اطالعات از يك نمونه هزينه ي كمترينسبت به سرشماري دارد .فرض كنيد
ما مجبور بوديم با همه ي 4000نفر كارمند يك اداره مصاحبه برگزار كنيم .در حالي كه مامي توانيم
اطالعات الزم خود را با برگزاري مصاحبه با  400نفر به دست بياوريم ،هزينه هاي آن نيز به يك دهم
كاهش مي يابد.
دقت باالتر در نتايج:
يك نظريه پرداز استدالل مي كند كه كيفيت يك مطالعه با نمونهگيري بيشتر از سرشماري است .وي
اشاره مي كند كه نمونهگيري داراي اين قابليت است كه ما بتوانيم مصاحبه يا آزمونهاي بهتري برگزار
كنيم ،اطاعات اشتباه و از دست رفته را بهتربررسي كنيم ،بهتر نظارت كنيم و در نهايت داده ها را
بهترپردازش كنيم  .يافته هاي تحقيقات نيز نشان مي دهند كه 90درصد از اشتباهات ناشي از تحقيقاتي
است كه نمونه گيري درآنها انجام نشده است
 -2سرعت باالتر در جمع آوري داده ها
بديهي ست كه سرعت جمع آوري داده ها در يك نمونه باالتر ازسرشماريست  .اين امر به خصوص زماني
كه نياز به تصميم گيريسريع در محيط كسب وكار وجود دارد اهميت زيادي پيدا ميكند.
 -3در دسترس بودن عناصر جامعه
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برخي اوقات نمونه گيري ضروري است .براي مثال فرض كنيد ميخواهيم قدرت شكنندگي مواد را
بررسي كنيم .در اين حالت ،درصورتي كه بخواهيم به صورت سرشماري كار را انجام دهيم بايدهمه
ي عناصر جامعه را بشكنيم كه كاريست غير منطقي.
همچنين برخي اوقات جامعه نامشخص است و لذا مجبور هستيمتا نمونه گيري انجام دهيم.
چه زمان هايي سرشماري كنيم؟در دو زمان نمونه گيري مزيتي نسبت به سرشماري ندارد و
بهتراست كه سرشماري انجام دهي زماني كه سرشماري امكان پذير است و جامعه كوچك است.
زماني كه سرشماري الزم است .سرشماري زماني الزم استكه عناصر جامعه كامال با يكديگر متفاوت
هستند.
نمونه ي خوب چيست؟
معيار نهايي يك طراحي نمونه اين است كه نمونه ي انتخابيبه چه ميزان نمايانگر ويژگي هاي
جامعه اي است كه قراراست نماينده ي آن باشد از ديدگاه اندازه گيري ،يك نمونه بايد معتبر(
 )Validباشد.

اعتبار يك نمونه بستگي به دو شرط دارد:
(Accuracy ) -1صحت
(Precision ) -2دقت
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ميزاني را نشان مي دهد كه پيش قضاوت يا تمايل به يكطرف در نمونه حذف شده است .زماني كه نمونه
بهدرستي شكل گرفته باشد ،برخي عناصر مقادير جامعه راكمتر تخمين مي زنند و در مقابل برخي از
عناصر آنها رابيشتر تخمين مي زنند .در نهايت ،اين اختالفات همديگررا خنثي مي كنند .اين تعامل باعث
مي شود كه نمونهمقاديري را تخمين بزند كه نزديك به مقادير واقعيجامعه ي مورد بررسي است.
هيچ نمونه اي به طور كامل نمايانگر همه ي جنبه هاي جامعهنيست .به دليل نوسانات تصادفي كه از فرآيند
نمونهگيري حاصل مي شود ،توصيف كننده هاي عددي كهنمونه ها را توصيف مي كنند با توصيف كننده
هايعددي كه جامعه را توصيف مي كنند تفاوت دارند .به اينتفاوت خطاي نمونه گيري مي گويند و نشان
دهنده يتاثير شانس در شكل گيري اعضاي نمونه مي باشد
انواع طراحي نمونه
جامعه ي مورد نظر كدام است؟
تعريف جامعه ممكن است از مسأله ي تحقيق مشخص باشد ولي اغلب اوقاتاينطور نيست .فرض كنيد
مسأله ي تحقيق شما "بررسي تاثير  ITبر عملكرد باشد" .در اينجا بايد مشخص كنيد كه آيا جامعه ي
شما شامل شركت هاي خاصي است يا همه ي شركت هاي موجود در ايران را شامل مي شود .براي مثال
شما مي توانيد همه ي شركت هاي فعال در صنعت  ITرا به عنوان جامعه انتخاب كنيد .از طرف ديگر
شايد شما بخواهيد واحدهاي مختلف يكسازمان را مورد بررسي قرار دهيد  .پس در اينجا جامعه ي شما
از شركت هاي ITبه يك سازمان و عناصر جامعه ي شما از شركت به واحد سازماني تغييرپيدا مي كنند.
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رويكردهاي طراحي نمونه بر مبناي دو مورد زير تقسيم بندي مي شوند:
 -1مبناي نمايانگري ( :)Representation basisاين مورد نشان مي دهد كه آيا انتخاب عناصر بر
مبناي احتماالت بوده است يا روشي غير از آن .نمونه گيري
احتمالي ( )Probability samplingبر اساس انتخاب تصادفي است .يك رويه ي كنترل شده كه تضمين
مي كند كه هر عنصر جامعه يك احتمال غير صفر براي انتخاب شدن دارد .در مقابل ،نمونه گيري غير
احتمالي ( ،)Nonprobability samplingاختياري و غيرتصادفي است  .به عبارت ديگر اين نوع نمونه
گيري هدف دار است .براي مثال زماني كه شما به هنگام انجام مصاحبه براي تحقيق خود در يك شركت،
مصاحبه شوندگان را به دلخواه انتخاب مي كنيد ،نمون ه گيري غيراحتمالي انجام مي دهيد.
 -2روش انتخاب عناصر ( :)Element selection techniqueاگر هر عنصر نمونه به صورت انفرادي
از يك جامعه بيرون كشيده شده باشد ،آن يك نمونه ي غيرمحصور يا غيرمحدود شده است .در
غير اينصورت ،نمونه گيري محدود شده است.
نمونه گيري تصادفي ساده ي غير محدود
)(Simple random sampling
اين نمونه گيري ساده ترين شكل نمونه گيري احتمالي مي باشد  .در اين حالت هركدام از عناصر جامعه
احتمال يكساني در انتخاب شدن دارند.
در طراحي نمونه تصميمات گوناگوني بايد گرفته شوند تا يك نمونه ي مطمئن راايجاد كنند .آنها عبارتند
از:
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 -1جامعه ي مورد نظر كدام است؟
 -2پارامترهاي مورد نظر در جامعه كدامند؟
 -3چارچوب نمونه گيري كدام است؟
 -4نوع نمونه چيست؟
 -5چه اندازه ي نمونه اي مورد نياز است؟
 -6چقدر هزينه دربر خواهد داشت؟

 -7پارامترهاي مورد نظر در جامعه كدامند؟
پارامترهاي جامعه شامل توصيف كننده هاي متغيرهايي است كه ميخواهيم آنها را در مورد جامعه تخمين
بزنيم .براي مثال ممكن استميانگين براي شما اهميت داشته باشد .پس از داده هايي كه بهدست مي
آوريم بايد بتوانيم ميانگين را تخمين بزنيم.
چارچوب نمونه گيري مفهومي است نزديك به جامعه .در واقع چارچوب نمونه گيري ليست همه ي
عناصري است كه نمونه از آن اتخاذ شده است .به صورت ايدهآل ،چارچوب نمونه گيري شامل يك ليست
كامل و صحيح از اعضاي جامعه مي باشد .فرض كنيد شما مي خواهيد تحقيقي را بر روي همه ي شركت
هاي ISPدر ايران انجام دهيد  .با توجه به اينكه جامعه ي شما شامل همه يشركت هاي  ISPست ،با اين
وجود ،به اين دليل كه ممكن است هيچ ليستكاملي از شركت هاي  ISPوجود نداشته باشد ،بنابراين
چارچوب نمونه گيريشما با جامعه ي مورد نظر فرق دارد و فقط شامل شركت هايي مي شود كه ليست
آنها موجود است
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 -1نوع نمونه چيست؟
اين سؤال مرتبط با انتخاب نمونه گيري بر اساس نمونه گيري احتماليو غيراحتماليست

 -2چه اندازه ي نمونه اي مورد نياز است؟
با توجه به اهميت اين سؤال ،افسانه هاي زيادي حول آن وجود دارند .دو مورد از مهمترين آنها به اين
صورت مي باشند:
• يك نمونه بايد بزرگ باشد ،در غير اينصورت نمايانگر جامعه نيست.
يك نمونه بايد يك نسبت مشخصي از جامعه باشد .در واقعيت ميزان بزرگي يك نمونه بستگي به اين
دارد كه ميزان تغييرپذيري پارامترهاي جامعه و همچنين دقت تخميني كه محقق بدان نياز دارد چقدر
است .برخي اوقات ممكن است يك نمونه ي  400تايي مناسب باشد ،در حالي كه در شرايط ديگر به يك
نمونه ي  2000تايي نيازباشد .در شرايطي نيز ممكن است يك نمونه ي  40تايي كافي باشد.

در اينجا به برخي از اين شرايط اشاره شده است:
• هر چه ميزان پراكندگي و تغييرات در پارامترهاي جامعه بيشتر باشد ،نمونه ي بزرگتري نياز است.
• هر چه دقت تخمين باالتري مورد نياز باشد ،نمونه ي بزرگتري الزم است.
• هر چه ميزان زيرگروه هاي مورد مطالعه در نمونه بيشتر باشند نيز بايد نمونه ي بزرگتري انتخاب
كنيم.

 -3چقدر هزينه دربر خواهد داشت؟
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مسائل مرتبط با هزينه ،تصميم در مورد اندازه ،نوع نمونه و روش جمعآوري داده را تحت تاثير قرار مي
دهد .تقريبا همه ي مطالعاتداراي محدوديت بودجه هستند و اين ممكن است كه مححقان راترغيب
كند تا از نمونه گيري غيراحتمالي استفاده كنند .دليل اينمسأله اينست كه نمونه گيري احتمالي شامل
هزينه ي ايجاد يكليست براي چارچوب نمونه ،هزينه ي پيگيري و هزينه هاي ديگرياست كه در
صورتي كه بتوان از نمونه گيري غيرتصادفي استفادهكرد اين هزينه ها كاهش مي يابند.

نمونه گيري تصادفي ساده ي غير محدود
نمونه گيري تصادفي ساده اغلب به داليل زير غيركاربردي است:
• نياز به يك چارچوب نمونه دارد كه اغلب در دسترس نيست.
• نمي تواند از همه ي اطالعات در مورد جمعيت استفاده نمايد و بنابراين منجر به يك طراحي بي فايده
مي شود.
اجراي آن از نظر زماني و مالي گران است .نمونه اي از نظر اقتصادي كارايي دارد كه با تعداد و هزينه ي
كمتري بتواند دقت مورد نياز را تامين كند .در ادامه با چهار روش نمونه گيري احتمالي آشنا مي شويد:
• ) (Systematicا
) (Stratifiedاليه اي•
) (Clusterخوشه اي•
• دوتايي ()Double
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 -4نمونه گيري اصولي
(Systematic sampling) -5
 -6در اين نمونه گيري كه يك فرم مناسب از نمونه گيري احتمالي است،شما تعداد عناصر جامعه
را بر تعداد نمونه ي مورد نظر تقسيم ميكنيد تا عدد  kبه دست آيد  .سپس يك شماره ي شروع به
صورتتصادفي انتخاب مي كنيد و به ترتيب kامين عناصر را انتخاب ميكنيد.
 -7براي مثال فرض كنيد كه جامعه شامل  400عضو است و شما يكنمونه ي  40تايي مي خواهيد.
عدد  kدر اينجا  10مي باشد و باانتخاب عدد تصادفي  8براي شروع ،عناصر نمونه به اين صورتتعيين
مي شوند:
 -8نمونه گيري اليه اي
(Stratified sampling) -9
 -11بسياري از جوامع مي توانند به زيرجوامع منحصر به فرد تفكيك شوند.
فرآيندي كه در آن نمونه طوري انتخاب مي شود كه از هر كدام ازبخش ها در آن عنصر وجود داشته
باشد ،نمونه گيري تصادفي اليهاي نام دارد .براي مثال دانشجويان يك دانشگاه مي توانند بر مبنايسطح
تحصيلي ،رشته ،جنسيت يا موارد ديگر تفكيك شوند .پس ازايجاد بخش بندي ،در هر كدام از بخش ها
مي توانيد نمونه گيريتصادفي ساده انجام دهيد .نمونه هاي ايجاد شده سپس مي توانندوزن دهي شوند تا
تخمين هاي مناسبي از جامعه ايجاد نمايند.

نمونه گيري خوشه اي) (Cluster Sampling
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يك جامعه مي تواند به گروه هايي از عناصر تقسيم شود و برخي از گروه ها به صورت تصادفي براي
مطالعه انتخاب شوند .به اين روش ،نمونه گيري خوشه اي مي گويند .جامعه را به تعداد زيادي زيرگروه
تقسيم ميكنيم كه هر كدام عناصر كمي را در خود جاي مي دهد .تالش ما در ايجاد غيريكنواختي درون
گروه هاو يكنواختي ميان گروه ها است  .ما به صورت تصادفي تعدادي از زيرگروه ها را براي مطالعه
انتخاب مي كنيم.

نمونه گيري ناحيه اي چيست؟
بسياري از تحقيقات شامل جوامعي است كه مي توان آنها را با نواحي جغرافيايي شناسايي كرد  .در اين
حالت مي توان از نمونه گيري ناحيه اي استفاده كرد .در واقع اين نوع نمونه گيري ،مهمترين شكل از
نمونه گيري خوشه اي مي باشد .اين روش دو مزيت دارد:
 -1بر مشكل هزينه هاي باالي نمونه گيري غلبه مي كند.
 -2بر مشكل در دسترس نبودن يك چارچوب نمونه گيري عملي غلبه مي كند.
براي مثال فرض كنيد كه مي خواهيد يك تحقيق بر روي شهروندان جوان در يك شهر انجام دهيد .شما
به ندرت مي توانيد ليست همه ي آنها را تهيه كنيد .بسيار ساده خواهد بود تا نقشه اي از شهر را كه بلوك
هاي آن را نمايش مي دهد تهيه كنيد و تعدادي از بلوك ها را به صورت تصادفي انتخاب كنيد و آنها را
مطالعه نماييد .
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روشي از نمونه گيري كه ممكن است راحت تر يا اقتصادي ترباشد اين است كه با يك نمونه ،اطالعاتي را
به دستبياوريم و از اين اطالعات به عنوان مبنايي براي

)(Double samplingنمونه گيري دوتايي انتخابزيرنمونه براي مطالعات بعدي استفاده نماييم.
به اين رويهنمونه گيري دوتايي ،متوالي( )Sequential sampling
يا چند مرحله اي (  )Multiphase samplingميگويند .اين روش معموال با روش هاي اليه اي يا خوشه
ايبا هم به كار مي روند.
انتخاب روش نمونه گيري احتمالي

با توجه به روش هاي زياد در دسترس براي نمونه گيري،انتخاب روش مناسب با توجه به مسأله ي تحقيق
و بودجهي در دسترس ،سخت است  .در ادامه روش هاي مختلفنمونه گيري احتمالي بر اساس مزايا و
معايب آنها موردمقايسه قرار مي گيرند
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انتخاب روش نمونه گيري احتمالي
نوع نمونه گيري

مزايا

معايت
• نياز به يك ليست كامل از عناصر جامعه دارد.

• به وسيله ي سيستم هاي پاسخ خودكار
تصادفي ساده

كامپيوتري يا سيستمهاي تماس خودكار
به راحتي قابل اجرا هستند.

• زمان بيشتري براي اجرا نياز دارد.
• خطاهاي زيادي ايجاد مي كند.
• گران است.

• طراحي آن ساده است.
• استفاده از آن نسبت به تصادفي ساده
اصولي

آسانتر است.
• تعيين توزيع ميانگين نمونه آسان است.
• از تصادفي ساده ارزان تر است.

•

وجود تكرار در جامعه (مانند تكرار در

هفت روز هفته)باعث ايجاد مشكل مي شود.
•

وجود يك روند مشخص (مانند از كوچك

به بزرگ)باعث ايجاد مشكل مي شود.

• محقق اندازه ي نمونه را در اليه ها كنترل
مي كند.
• كارايي آماري افزايش مي يابد.
اليه اي

• با داده هاي به دست آمده مي توانيم • گران است.
زيرگروه ها را تحليل كنيم.
• مي توانيم از روش هاي گوناگون در اليه
ها استفاده كنيم.
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روش هاي نمونه گيري غيراحتمالي
از نظر فني ،روش هاي نمونه گيري احتمالي برتري مشخصي دارند .در نمونه گيري احتمالي ،محقق از
انتخاب تصادفي استفاده مي كند تا ميزان پيش قضاوت يا تمايل به يك طرف ( )Biasرا كاهش دهد.
در اين شرايط ما مي توانيم مطمئن باشيم كه نمونه نمايانگر جامعه اي است كه از آن اتخاذ شده
است .همچنين با روش هاي احتمالي ،ما مي توانيم حدود فاصله اي را كه پارامترهاي جامعه درون
آنها قرار مي گيرند تخمين بزنيم و ميزان خطاي آن را نيز مشخص كنيم.
دکتر محمد حسن حدادی  -روش تحقیق پیشرفته  -کارشناسی ارشد  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا

در روش هاي غيراحتمالي ،احتمال انتخاب عناصر جامعه مشخص نيست  .اين روش ها هيچكدام مزيت
هايي را كه در مورد روش هاي احتمالي به آنها اشاره شد ندارند.
پس علت استفاده از اين روش هاي داراي دقت كمتر چيست؟
 -1چند علت كاربردي براي استفاده از اين روش ها وجود دارند كه در ادامه به آنها اشاره مي شود.
مشخصي را بررسي مي كنيد ،به اين دليل كه در گذشته آن نواحي تعيين كننده ي نتيجه يانتخابات
بوده اند ،شما در واقع از اين نوع نمونه گيري استفاده كرده ايد..
-2

نمونه گيري سهميه اي  :ما از اين نمونه گيري جهت افزايش نمايانگر بودن نمونهاستفاده مي كنيم .منطق
اين روش در اين است كه ويژگي هاي مشخصي ابعاد جامعهرا توصيف مي كنند .اگر نمونه توزيع صحيحي
بر روي اين ويژگي ها داشته باشد ،آنگاهميزان نمايانگري نمونه افزايش مي يابد .براي مثال اگر شما از
جامعه اي نمونه گيريمي كنيد كه  %55مرد و  %45زن هستند ،شما نمونه ي خود را با همين نسبتانتخاب
مي كنيد ،يعني در نمونه ي شما  %55مرد و  %45زن حضور دارند .

نمونه گيري آسودگي ) (Convenience sampling
نمونه گيري هاي غيراحتمالي كه غيرمحدود هستند نمونه گيري آسودگيناميده مي شوند .آنها غيرقابل
اعتمادترين طراحي ولي در عين حال آسانترين و ارزان ترين آنها مي باشند .در اين حالت محقق آزاد
است تا هر كه راكه پيدا كرد انتخاب كند  .نام آسودگي يا راحتي نيز به همين دليل بر آننهاده شده
است .واضح ترين مثال اين روش مصاحبه هايي هستند كه برايتلويزيون در خيابان انجام مي شوند .
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در حالي كه اين روش هيچ كنترلي جهت تضمين دقت ندارد ،مي تواند روشمفيدي باشد  .براي مثال اغلب
اوقات شما چنين نمونه اي را مي گيريد تاايده ها را تست كنيد يا ايده هايي را در مورد يك موضوع مورد
عالقه بهدست بياوريد .همچنين در مراحل اوليه ي تحقيقات اكتشافي كه شما دنبالبه دست آوردن رهنمود
هستيد ،ممكن است از اين روش استفاده كنيد

نمونه گيري هدف دار) (Purposive sampling
نمونه اي كه به صورت غيراحتمالي و طبق يك سري معيار انتخاب مي شود ،نمونه گيري هدفدار ناميده
مي شود .اين نوع خود به دو روش انجام مي شود:
نمونه گيري قضاوتي :اين نمونه گيري بر اساس يك سري معيارهاي مشخص انجام ميشود .براي مثال
وقتي شما جهت پيش بيني نتيجه ي انتخابات فقط نواحي مراكز خواص را در بر مي گيرد.

نمونه گيري گلوله برفي ) (Snowball sampling
اين روش نمونه گيري كه در سال هاي اخير داراي جايگاهي در نمونه گيري شده است ،زماني مورد
استفاده قرار مي گيرد كه پاسخ دهندگان قابل شناسايي نيستند و از طريق يك شبكه ي ارجاعي
( )Referral networkشناسايي مي شوند .در اين روش ،در مرحله ي اول ،افراد از طريق روش هاي
احتمالي يا غيراحتمالي شناسايي مي شوند .سپس اين افراد براي شناسايي افراد ديگري كه داراي
ويژگي هاي مشابهي مي باشند ،مورد استفاده قرار مي گيرند .اين فرآيند به همين صورت ادامه مي
يابد .در واقع نمونه ي هدف از طريق يك فرآيند غلتنده شناسايي مي شوند.
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اين روش در ميان دانشجويان كارشناسي ارشد در ايران نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .به اين صورت
كه دانشجو ،پرسشنامه ي خود را براي هم دوره اي هاي خود يا هم دانشكده اي هاي خود ارسال مي
كند و از آنها درخواست مي نمايد كه ضمن پاسخ به پرسشنامه ،آن را براي دوستان خود كه در زمينه
ي مورد نظر صاحبنظر مي باشند ،ارسال ( )Forwardكنند.

Cooper, D.R. & Schindler, S.P., 2003 Business research methods8th ed. McGraw
Hill.

سؤاالت پاياني جلسه ي ششم
 )1دو مقاله اي كه در بخش سؤاالت جلسه ي پنجم انتخابكرديد
و رويكرد و استراتژي آنها را مشخص كرديد در نظربگيرد.
جامعه و نمونه ي مورد بررسي در آنها را مشخصكنيد .
تحت چه شرايطي شما نمونه گيري احتمالي را و تحت چهشرايطي نمونه گيري غيراحتمالي را پيشنهاد مي
كنيد
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