.…… Samplingكٌف تختار العٌنة؟

عندما تقوم بإجراء استبٌان فإنك تحدد من سٌجٌب علٌه وهنا تواجه سؤال مهما وهو:
هل ستسأل كل من له عالقة بالموضوع (مجتمع الدراسة) أم ستسأل بعضا منهم
(عٌنة)؟ فمثال إذا كنا سنجري دراسة عن ممٌزات وعٌوب الخدمة التً نقدمها فهل
سنسأل ك ل المستهلكٌن أم بعضا منهم؟ ربما ٌبدو سؤال كل المستهلكٌن كما لو كان الحل
الدقٌق والواجب ولكن األمر لٌس بهذه البساطة .هل تتصور صعوبة سؤال كل
المستهلكٌن؟ هل تقدر الوقت والتكلفة الالزمٌن لسؤال كل المستهلكٌن؟ ما هو تأثٌر بطء
جمع المعلومات على قدرتنا على المنافسة؟ إن سؤال كل المستهلكٌن هو عملٌة صعبة
تحتاج وقت طوٌل وتكلفة عالٌة وتجعل عملٌة تحلٌل البٌانات أكثر صعوبة .وفً نفس
الوقت فإننا إن سألنا عشر المستهلكٌن أو أقل فما ٌدرٌنا أن رأٌهم ٌمثل رأي كل
المستهلكٌن.

ٌبدو لنا من ذلك أن طرح االستبٌان على عٌنة محدودة أمر سرٌع وأٌسر من سؤال عدد
هائل من الناس ولكن البد من أن نبحث عن الطرق التً تجعل رأي العٌنة ممثال لرأي
كل المستهلكٌن وإال فإن البٌانات التً سنحصل علٌها ستقودنا إلى استنتاجات خاطئة.
وعملٌ ة أخذ العٌنات لٌست مقتصرة على طرح االستبٌانات بل هً مستخدمة كذلك فً
أي عملٌة مسح  Surveyعن طرٌق المقابالت الشخصٌة أو المقابالت عن طرٌق
التلٌفون وهً مستخدمة عند أخذ عٌنات من المنتج للتحلٌل أو الفحص وهً مستخدمة
عند مالحظة عٌنات من عملٌة ما لتقدٌر وقتها وعند قٌاس عدد الناس المنتظرٌن فً
الطابور فً أوقات مختلفة (عٌنات من الوقت) .فالتطبٌقات متشعبة جدا فمنها تطبٌقات
فً مجال الصحة ومنها تطبٌقات فً مجال الصناعة ومنها تطبٌقات فً مجال التعلٌم
ومنها تطبٌقات فً مجال السٌاسة ومنها تطبٌقات فً مجال التسوٌق وهكذا .فالكثٌر من

وسائل اإلعالم األجنبٌة تقوم بعمل اقتراع لمعرفة رأي السكان أو المشاهدٌن أو القراء
ومن الطبٌعً أن بعض القراء أو المشاهدٌن أو السكان – ولٌس كلهم -سٌشترك فً
االقتراع ومع ذلك فإن نتٌجة االقتراع تعتبر معبرة عن رأي المجتمع كله .وإذا أرادت
هٌئة معرفة العادات الصحٌة لسكان بلد ما فإنك تسأل عٌنة من الناس وتعتبر أنها تمثل
المجتمع كله.
وأحب توضٌح بعض المصطلحات المستخدمة فً هذه المقالة .فالمجتمع أو مجتمع
الدراسة ٌقصد األشخاص أو األشٌاء التً ندرسها مثل السكان أو العمالء أو المرضى
أو الطلبة أو المنتجات أو المواد الخام او البهائم أو الدواجن وهكذا .وهذه األشٌاء تسمى
مفردات المجتمع وقد أستخدم احٌانا األفراد بدال من مفردات ألن الكثٌر من هذه
الدراسات تتم على البشر.
عينات احتمالية (عشوائية) وعينات غير احتمالية (غير عشوائية):
هناك نوعان رئٌسٌان من العٌنات .النوع األول هو العٌنات االحتمالٌة (العشوائٌة)
والتً تعتمد على وجود فرصة معلوم (احتمال ٌمكن حسابه) لكل فرد من مجتمع
الدراسة لكً ٌتم اختٌاره فً العٌنة .أي أن عملٌة اختٌار العٌنة تتبع أسلوب عشوائً
بطرق مختلفة .أما العٌنات غٌر االحتمالٌة فهً عٌنة ٌتم اختٌارها بطرق غٌر عشوائٌة
وال ٌ مكن تحدٌد احتمالٌة اختٌار كل فرد من مجتمع الدراسة .ففً العٌنة غٌر االحتمالٌة
ٌتم اختٌار العٌنة بناء على قواعد محددة مثل سهولة الوصول لألفراد .اختٌار عٌنة غٌر
احتمالٌة ٌحتاج مجهودا أقل فً اختٌار العٌنة وقد ٌساعد على تخفٌض التكلفة والوقت
فً االتصال بأفراد العٌنة لجمع المعلومات.
فٌمكنك تصور اختٌار العٌنة االحتمالٌة (العشوائٌة) كما لو كنا سنجري قرعة ونختار
من تخرج أسماؤهم فً القرعة .أما العٌنة غٌر االحتمالٌة فٌمكنك أن تتصور أننا نختار
أفرادا محددٌن لٌشكلوا العٌنة .وهناك أنواع من العٌنات العشوائٌة وهناك أنواع من
العٌنات غٌر االحتمالٌة وسوف نستعرضهم بمشٌئة هللا فً هذه المقالة.
العٌنات االحتمالٌة (العشوائٌة) أفضل من ناحٌة اختٌار عٌنة معبرة عن مجتمع الدراسة
فطرٌقة االختٌار لٌس فٌها تعمد الختٌار أفرادا بعٌنهم أو أجزاء بعٌنها .والعٌنة
االحتمالٌة تمكننا من حساب نسبة التغٌر (االختالف) المتوقع بٌن القٌم التً حصلنا
علٌها من العٌنة وبٌن تلك الحقٌقٌة لمجتمع الدراسة .أما فً حالة العٌنات غٌر االحتمالٌة
فال ٌمكننا أن نستخدام أي أسالٌب إحصائٌة لتقدٌر قٌمة الخطأ أو نسبته .باإلضافة لذلك
فإن هناك احتماالت لوجود تحٌز عند اختٌار عٌنة غٌر احتمالٌة وبالتالً هناك شك فً
أن العٌنة تمثل المجتمع.

قد تتصور أنه ال بدٌل عن استخدام العٌنات االحتمالٌة .ولكن فً الواقع فإن العٌنات
غٌر االحتمالٌة تستخدم كثٌرا .نعم العٌنات االحتمالٌة تعطً نتائج أدق ولكن فً كثٌر
من األحٌان ٌكون من الصعب اختٌار عٌنة عشوائٌة .قد ال تسمح لك المٌزانٌة أو طبٌعة
المكان بالوصول ألي فرد من مجتمع الدراسة فتقرر اختٌار عٌنة من أماكن محددة ،قد
تكون الدراسة مبدئٌة لتكوٌن فكرة عن الموضوع ثم ٌستتبعها دراسة شاملة فتقرر
اإلكتفاء بعٌنة غٌر احتمالٌة فً الدراسة المبدئٌة ،قد ٌكون ضٌق الوقت سببا فً اختٌار
عٌنة غٌر احتمالٌة وهكذا .وفً بعض األحٌان قد تكون العٌنة غٌر العشوائٌة أفضل من
العٌنة العشوائٌة كما سنبٌن فً العٌنات االجتهادٌة.
أنواع العينات العشوائية (االحتمالية):
 -1العٌنة العشوائٌة البسٌطة Sample Simple Random
ٌتم اختٌار العٌنة العشوائٌة البسٌطة بطرٌق بسٌطة وهً القرعة .فمثال إذا أردنا اختٌار
عٌنة من طلبة جامعة ما فإننا نكتب رقم كل طالب أو اسمه فً ورقة ثم نضع األوراق
فً إناء كروي وٌتم تقلٌب األوراق داخل الدورق ثمنبدأ عملٌة سحب عشوائً .فً هذه
الحالة فإن كل طالب ٌتم سحب رقمه ٌكون أحد أفراد العٌنة وال ٌمكن تغٌٌر طالب مكان
آخر أو إهمال أي طالب.
وقد أصبح األمر أٌسر من ذلك فً زمننا هذا حٌث ٌمكننا اختٌار العٌنة العشوائٌة
البسٌطة باستخدام الحاسوب .فمثال ٌمكن أن نستخدم برنامج إكسل لتخلٌق عدد من
األرقام العشوائٌة بٌن رقمٌن .فلو كانت أرقام الطلبة تتراوح بٌن  1111و 1611فإننا
نكتب فً أي خلٌة
)=RANDBETWEEN(1000,1600
وبنسخ هذه الخلٌة فً  111خلٌة مثال نحصل على  111رقم بٌن  1111و.1611
وتكون هذه األرقام هً عٌنة عشوائٌة بسٌطة من أرقام الطلبة أي من الطلبة (مجتمع
الدراسة).
وهناك طرٌقة أخرى وهً أن تكتب األرقام التً ستختار منها فً عمود ثم تضغط على
 Toolsثم  Data Analysisثم .Sampling

الحظ أن  Input Rangeهو الخالٌا التً كتبت فٌها األرقام وهً فً المثال الذي
اختٌارٌن هما  Periodicو
استخدمته  F1إلى  .F600وهناك
 .Randomفً هذه الحالة نختار  Randomأي اختٌار عشوائً .وٌتم كتابة حجم
العٌنة فً خانة  .Number of Samplesوأما  Output Rangeفهو الخالٌا التً
ترٌد أن ٌكتب فٌها إكسل األرقام التً اختارها وهً فً هذا المثال H1إلى .H100
وبهذا نحصل على عٌنة عشوائٌة بسٌطة من الطلبة.
العٌنة العشوائٌة البسطة هً عٌنة خالٌة من التحٌز ولكنها ال تخلو من المشاكل .قد
تفاجأ بأن بعض من تم اختٌارهم ٌصعب أن ٌجٌبوا على االستبٌان أو ٌصعب علٌك
الذهاب لهم إلجراء مقابلة شخصٌة .قد ٌكون مجتمع الدراسة مكونا من مجموعات لها
سمٌات ممٌزة وقد تج د أن العٌنة العشوائٌة البسٌطة لم تحتو على عدد كاف من بعض
هذه المجموعات وبالتالً فال ٌمكنك تحلٌل آراء أو بٌانات كل مجمموعة ومقارنتها
باألخرى.
 -2العٌنة الطبقٌة Sample Stratified
فً هذه الحالة ٌتم تقسٌم مجتمع الدراسة (البحث) إلى مجموعات غٌر متداخلة ثم ٌتم
اختٌار عٌنة عشوائٌة بسٌطة من كل مجموعة .فمثال لو كنا ندرس طلبة الجامعة فقد
نقسمهم إلى تخصصات مختلفة ولو كنا ندرس المرضى فقد نقسمهم إلى نوعٌات مختلفة
من المرض ولو كنا ندرس العمالء فقد نقسمهم حسب حجم تعاملهم معنا أو إلى رجال
ونساء أو إلى عائالت وأفراد وهكذا .بعد ذلك نختار عٌنة عشوائٌة بسٌطة من كل
مجموعة.

ولكن هناك عدة خٌارات فً الحجم النسبً للعٌنات فقد نجعل حجم العٌنات ٌتناسب مع
حجم كل مجموعة وقد نجعل حجم العٌنات متساو بغض النظر عن حجم المجموعات.
وقد ٌصل األمر أن تأخذ عٌنات ال ٌتناسب حجمها مع حجم المجموعة التً أخذت منها
وذلك لوجود تباٌن كبٌر داخل المجموعة .فمثال قد ٌكون مجتمع الدراسة هو ألف طالب
وهؤالء الطلبة ٌنقسمون إلى طلبة محلٌٌن ( 611طالب) وأجانب ( 411طالب) .ونحن
نعلم أن آراء ومتطلبات الطلبة األجانب تتنوع كثٌرا بتنوع بالدهم التً نشؤوا فٌها.
لذلك فإننا قد نأخذ عٌنة أكبر من الطلبة األجانب لكً تكون عٌنة ممثلة فعال لهذه
المجموعة ،وأما بالنسبة للطلبة المحلٌٌن فربما كانت مجموعة أصغر كافٌة لوجود
تجانس فً أفكارهم وآرائهم إلى حد ما.
بهذه الطرٌقة نستطٌع تحلٌل نتائج كل مجموعة وأن نقول هذه المجموعة تفضل كذا
وهذه تفضل كذا أو هذه المجموعة تتمٌز بكذا وهذه تتمٌز بكذا .وٌبقى أن نقوم بتجمٌع
ذلك لنعبر عن مجتمع الدراسة كلهٌ .ستخدم فً ذلك المتوسط الحسابً المرجح
(الموزون)  .Weighted Averageفمثال لو كان لدٌنا ثالث مجموعات من العمالء
وقمنا بقٌاس رضا كل مجمموعة عن الخدمة التً نقدمها ونرٌد تحدٌد رضا العمالء
كلهم عن الخدم .افترض أن المجمات عددها هو  211 ،511 ،311وأن مستوى الرضا
عن الخدمة هو  3.6 ،4 ،3على التوالً .علٌنا أن نحسب الوزن النسبً لكل مجموعة
بقسمة حجم المجموعة على حجم المجتمع كله كالتالً:
الوزن النسبً للمجموعة األولى= 1.3 = 1111 / 311
الوزن النسبً للمجموعة األولى= 1.5 = 1111 / 511
الوزن النسبً للمجموعة األولى= 1.2 = 1111 / 211

واآلن نحسب المؤشر العام لرضا العمالء عن الخدمة بضرب نتٌجة كل مجموعة فً
وزنها النسبً
المؤشر العام للرضا عن الخدمة = 4.7 =3.6 * 1.5 + 4 * 1.5 + 3 * 1.3
 -3العٌنة العنقودٌة Sample Cluster
عندما ٌكون مجتمع الدراسة كبٌرا وموزعا بٌن مناطق متباعدة بحٌث ٌصعب الوصول
إلٌها كلها فإنه ٌتم اختٌار عٌنة من المناطق بشكل عشوائً وتعتبر العٌنة مكونة من كل
مفردات المناطق المختارة .وفً حالة عدم القدرة على الحصول على آراء أو بٌانات
كل العٌنة فنحاول على األقل أن نحصل على آراء أو بٌنات معظمها .بهذا األسلوب
نكون قد قللنا التكلفة والوقت الالزمٌن لعملٌة المسح سواء كانت عن طرٌق استبٌان أو
مقابالت شخصٌة .ولكن المخاطرة تكمن فً أن بعض المناطق قد ال تكون معبرة عن
مناطق أخرى.

 -4العٌنة النظامٌة  Systematic Sampleهذه الطرٌقة هً طرٌقة عملٌة الختٌار
عٌنة شبٌهة بالعٌنة العشوائٌة البسٌطة .فً هذه الحالة ٌتم اختٌار العٌنة بنظام محدد
فمثال لو أردنا أن نختار عٌنة مكونة من  111موظف من أصل  1111موظف فإننا
نختار موظف من كل عشرة بنظام ثابت أي أننا نختار الموظف رقم  11ثم عشرٌن ثم
ثالثٌن وهكذا .ومثال لو كنا نختبر منتجات مرتبة فً المخزن أو فً المصنع فإننا
ببساطة نختبر منتج من كل عدد ثابت منها مثل ان نختبر أول منتج ثم السادس ثم
الحادي عشر .وكذلك لو كنا نرٌد سؤال العمالء عن خدمة ما فقد نختار أول عمٌل
ٌدخل ثم الحادي عشر ثم الحادي والعشرٌن وهكذا .وإذا كنا نرٌد قٌاس طول طابور
العمالء المنتظرٌن فإننا قد نقٌس طوله كل فترة ثابتة مثل عشرٌن دقٌقة فنقٌس الساعة
التاسعة وعشرٌن دقٌقة ثم التاسعة وأربعٌن دقٌقة ثم العاشرة ثم العاشرة وعشرٌن دقٌقة
وهكذا.

كما ترى فهً طرٌقة عملٌة جدا وٌمكن تنفٌذها فً بعض األحٌان بدون استخدام
الحاسوب أو غٌره كما فً عملٌة اختبار المنتج النهائً أو سؤال العمالء الزائرٌن
لمركز الخدمة .وتجدر اإلشارة إلى ان اختٌار نقطة البداٌة هً عملٌة اختارٌة فقد نختار
أحد الموظفٌن فً أول عشرة موظفٌن مثل أن نختار الموظف الثالث ثم الثالث عشر ثم
الثالث والعشرٌن وهكذا على فرض أننا نختار موظف من كل عشرة موظفٌن.
وعلى الرغم من أن هذه الطرٌقة تشبه كثٌرا العٌنة العشوائٌة البسٌطة فإنه ٌنبغً التفكٌر
فً وجود تسلسل ما لمجتمع الدراسة فمثال عندما نقٌس طول الطابور كل عشرٌن دقٌقة
فإننا لن نقٌس الطابور أبدا فً منتصف الساعة أي الساعة العاشرة والنصف أو الحادٌة
عشرة والنصف .فإن كانت هناك فترات ازدحام قصٌرة تحدث فً تلك األوقات فلن
نستطٌع اإلحساس بها من خالل هذه العٌنة .ومثال لو كان لدٌنا منتج مخزن فً أكوام او
صنادٌق وقررنا اختبار منتج من كل سادس صندوق أي السادس ثم الحادي عشر ثم
الثامن عشر فقد ال تكون العملٌة عشوائٌة لو كان ترتٌب الصنادٌق ٌتبع أسلوبا محددا
مثل أن ٌكون كل عشرة صنادٌق تمثل إنتاج ٌوم محدد وبالتالً فإننا نقٌس جودة المنتج
فً منتصف الٌوم فقط .فٌنبغً العناٌة بهذه النقطة عند استخدام العٌنة النظامٌة.
 -5االختٌار متعدد المراحل  Multistage Samplingقد نحتاج الختٌار عٌنة على
مراحل متعددة .فمثال قد نختار عٌنة عنقودٌة من كل محافظات مصر ثم عٌنة عنقودٌة
من أحٌاء المحافظات التً تم اختٌارها ثم عٌنة طبقٌة من األحٌار التً تم اختٌارها أو
عٌنة نظامٌة من بٌوت تلك األحٌاء .والسبب فً تعدد الرماحل هو الحاجة للوصول
لعٌنة صغٌرة نسبٌا .وٌنبغً مراعاة تناسب كل طرٌقة اختٌار لكل مرحلة.
أنواع العينات غير العشوائية :على الرغم من أفضلٌة العٌنات العشوائٌة فإنه فً كثٌر
من األحٌان ٌتم استخدام عٌنات غٌر عشواٌة نتٌجة لصعوبة أو تكلفة العٌنة العشوائٌة.
نستعرض هنا بعض هذه الطرق.
 1عٌنة مرٌحة :Convenience Sampling
هذه العٌنة تعنً أن تختار عٌنة مرٌحة مثل أن تسأل بعض السكان من المناطق القرٌبة
أو تسأل بعض الموظفٌن الذٌن تعرفهم أو وهكذا .هذه الطرٌقة تعتبر غٌر دقٌقة ولكنها
تستخدم فً حالة الرغبة فً اتخاذ قرارات سرٌعة وغٌر مهمة .فمثال قد تستخدم هذه
الطرٌقة لمجرد اختبار االستبٌان قبل إرساله لمجموعة عشوائٌة وقد تستخدم الستطالع
رأي مبدئً وهكذا.

وتعتبر هذه الطرٌقة مناسبة لو كان مجتمع الدراسة متشابها تماما فً ما ٌتعلق
بالموضوع الذي ندرسه وٌعتبر غٌر دقٌق فً حالة وجود اختالفات كبٌرة .وكتبسٌط
للموضوع فإن اختبار جودة الطبخ لشًء متجانس تماما مثل الملوخٌة قد ٌصلح فٌه
عٌنة مرٌحة وأما اختبار جودة شًء غٌر متجانس مثل شواء اللحم فإن العٌنة المرٌحة
قد ال تكون معبرة بدقة.
 -2عٌنة اجتهادٌة :Sampling Judgmental
فً هذه الطرٌقة ٌقوم شخص خبٌر بالموضوع وبمجتمع الدراة بتحدٌد أسلوب اختٌار
العٌنة .فمثال قد ٌحدد مدنا بعٌنها لدراستها بدال من دراسة كل المدن أو اختٌار عٌنة
عشوائٌة .وفً هذه الحالة فإن هذا الشخص الخبٌر ٌختار مدنا تعبر فعال عن التنوع
الموجود فً المدن كلها .وكذلك فإنه فً حالة اختبار منتج فإن العٌنة االجتهادٌة قد
تستخدم بان ٌتم اختٌار عٌنات أكثر من المناطق التً ٌحتمل وجود العٌوب بها أو من
ظروف العمل التً تنتج عٌوبا أكثر.
العٌنة االجتهادٌة قد تحتمل بعض االنحٌاز فهً عٌنة غٌر احتمالٌة ولكنها فً بعض
األحٌان قد تكون أفضل من العٌنة العشوائٌة .ففً حالة اختٌار بعض المدن عشوائٌا
فإننا بعض المدن ذات الصفات الخاصة قد ال ٌقع علٌها االختٌار .وفً حالة فحص
منتجات مصنعة فإن اختٌار عٌنة عشوائٌة بسٌطة سوف ٌجعلنا نفحص عددا أقل من
المنطقة التً نتوقع منها العٌوب .فاألمر ٌتوقف على طبٌعة الدراسة وجدٌة االجتهاد فً
اختٌار العٌنة.
 -3عٌنة مرجعٌة (كرة الثلج) :Snowball Sampling
هذه العٌنة تستخدم حٌن ال ٌكون مجتمع الدراسة معلوما لدٌنا على مستوى األشخاص.
فمثال لو كنا نرٌد أن نطرح استبٌانا على المتخصصٌن فً دراسة تأثٌر االحتباس
الحراري على سلوك اإلنسان أو أردنا أن ندرس تأثٌر تناول الكحولٌات على صحة
اإلنسان أو أردنا أن ندرس احتٌاجات األطباء الذٌن ٌستخدمون أسلوبا محددا فً إجراء
جراحة مافإننا فً هذه الحاالت كلها ال ٌمكننا تحدٌد هؤالء األشخاص ومن ثم اختٌار
عٌنة عشوائٌة منهم .مذا نفعل؟ إننا نحاول الوصول إلى واحد أو اثنٌن أو ثالثة ثم
نسألهم عن ما نرٌد ثم نطلب منهم ترشٌح أشخاص لدٌهم نفس المواصفات المطلوبة.
وبهذا فإن كل شخص نقابله ٌرشح لنا شخص أو اثنٌن أو أكثر ممن تنطبق علٌهم
شروط الدراسة.

هذه الطرٌقة ال تخلو من االنحٌاز فهً عٌنة غٌر عشوائٌة ولكن استخدامها قد ٌكون هو
الحل الوحٌد فً بعض الحاالت مثل األمثلة المذكورة أعاله.
 -4عٌنة حصصٌة :Sampling Quota
هذه العٌنة شبٌهة جدا بالعٌنة الطبقٌة حٌث ٌتم تقسٌم المجتمع إلى عدة طبقات (شرائح)
ثم ٌتم االختٌار من بٌن هذه الطبقات .ولكن االختالف هن ان االختٌار من داخل
الطبقات ال ٌتم بشكل عشوائً .وبهذا تكون العٌنة قد حافظت على المجموعات
الموجودة فً المجتمع وفً نفس الوقت فهً أبسط من العٌنة الطبقٌة فً طرٌقة اختٌار
مفردات العٌنة .وال ٌخفى علٌك عٌوب أنها عٌنة غٌر عشوائٌة.
كما ترى فهناك طرقا مختلفة الختٌار العٌنات وعلٌك ان تنقً منها – بعناٌة – ما
ٌناسب الدراسة التً تقوم بها وطبٌعة مجتمع الدراسة وقدراتك المادٌة والوقت المتاح
للدراسة.
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