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 الثانيالفصل 

 والعينات المجتمع
The Population and Samples  

 : مقدمة:2-1

تنبؤ عن المجتمع محل  أو الهدف الرئيسي لالحتمال هو الحصول على استقراء
الدراسة من واقع معلومات محتواة في عينة من هذا المجتمع تستخدم لتقدير معالم 

التباين  و عدد أفراده ،و  النسبة ،و  المجتمع مثل الوسط الحسابي ، المجموع ،
 وغيرها.

سنبدأ موضوع المعاينة بتعريف عناصرها، فمن المالحظ أن كل مشاهدة تحتوي 
على كمية من المعلومات عن الصفة المدروسة للمجتمع الذي أخذت منه العينة 
وألن المعلومات لها تكلفة فإن الباحث يجب أن يحدد حجم العينة الالزمة لكمية 

ومن المؤكد أن قلة . ضمن الميزانية المقررة ها إلي المعلومات التي يحتاج
وقد تكون كثرة ، المعلومات ال تعطي تقديرا  جيدا  للمعلمة أو للصفة المدروسة 

 المعلومات تبذيرا  للمخصصات المتوفرة.

إن نوعية المعلومات التي نحصل عليها من العينة تعتمد على حجمها )عدد 
يمكن التحكم بتباينها عن طريق  ذإِّ ؛  بعض عنعناصرها( وعلى تباعدها بعضها 

وهذا ما يسمى بتصميم التجربة. ويمكن أن نشير إلى أسلوبين ، اختيار العينة 
 لجمع المعلومات هما أسلوب الحصر الشامل وأسلوب العينة.
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 : الحصر الشامل والعينة:2-1-1

 (: Complete Enumeration)  أواًل: الحصر الشامل

ولكن هذه ، املة لجميع أفراد المجتمع محل الدراسة هذه الطريقة تعني دراسة ش
وتحتاج إلى جهود وإمكانيات ضخمة، وهذا النوع من  ،الطريقة عالية التكلفة

ادات السكان والتعدادات الدراسات يتم عادة على فترات متباعدة مثل تعد
.... تستخدم بيانات الحصر الشامل في التخطيط لمختلف البرامج الزراعية

 السكانية والصحية للدولة.

 (: The sampleثانيًا: العينة ) 

العينة هي مجموعة من المفردات يتم اختيارها من المجتمع محل الدراسة بشكل 
دراسة المجتمع بطريقة الحصر الشامل تبدو صعبة في كثير من  إِّذ إِّن  عشوائي، 

راسات تتم بطريقة فإن معظم الد، األحيان على الرغم من دقتها في أغلب األحوال 
 العينة بدال  من الحصر الشامل.

ب أن نهتم لكي نحكم على الكل ) أي المجتمع( باستخدام الجزء حكما  دقيقا  يج
(. وتسمى عملية اختيار  Sampleالذي يسمى بالعينة ) بطرق اختيار هذا الجزء 

 (. Samplingهذه العينة بالمعاينة ) 

 ،تكون ممثلة للمجتمع أي تتصف بنفس صفاتهمن الضروري اختيار العينة بحيث 
وذلك لنستطيع تعميم نتائجها على المجتمع. من خالل دراسة تلك العينة يمكن 

)  االستدالل على خصائص المجتمع الذي أخذت منه عن طريق تقدير معالمه
Parameter  ونظرية العينات تربط بين المجتمع والعينة حيث يمكن تقدير )

أو نسبة ما للمجتمع أو فترات الثقة لهذه المعالم باستخدام متوسط أو مجموع 
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 (. Statisticsمقاييس مأخوذة من العينة تسمى اإلحصاءات ) 

 : أسباب تفضيل العينة على الحصر الشامل:2-1-2

المعاينة هي علم وفن التحكم وقياس دقة المعلومات اإلحصائية باستخدام 
، وأصبح من المألوف االعتماد على العينات في الدراسات  النظريات العلمية

لكن اختيار  ، وقد يعتقد أن استخدام العينات يقلل من دقة المعلومات، المختلفة 
العينات بشكل صحيح يؤدي إلى نتائج دقيقة ) قريبة من الواقع ( قد ال تقل عن 

 أسلوب الحصر الشامل، ألسباب عديدة أهمها:

 إلجراء الحصر الشامل. محدودية اإلمكانات (1

 طريقة العينات تقلل التكلفة والجهد والزمن. (2

 صعوبة حصر أفراد المجتمع. (3

 تلف مفردات المجتمع المدروسة. (4

 لدراسته بطريقة الحصر. مسوِّغفي المجتمع المتجانس ال  (5

 كل هذه النقاط اإليجابية ألسلوب العينة عليها مآخذ نذكر منها: مع

 النتائج تقديرية. دام العينات َتْبقَ غت الدقة في استخمهما بل (1

 استخدام العينات يحتاج إلى كوادر فنية مدربة ومؤهلة. (2

ومن ثم تحليل ، استخدام العينات يحتاج إلى تخطيط وإعداد وتنفيذ  (3
 المعلومات بعد الحصول عليها.
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 Basic Steps for: الخطوات الرئيسية في تصميم العينات )2-2

sampling design :) 

شخص مرتبين في ملف أمر سهل جدا ، لكن اختيار  1000إن اختيار عينة من 
التنقل بينها باإلضافة إلى إلى العينة من منطقة أو عدة مناطق متفرقة تحتاج 

 هو أمر أصعب بكثير.غبة األشخاص في إعطاء المعلومات ، و ر  غياب

 لنعرض اآلن الخطوات الرئيسية الستخدام العينات:

 (: Objectiveأواًل : هدف الدراسة ) 

إذا  والسي ماألنها تحدد المطلوب، ، تحديد الهدف من الدراسة من أهم الخطوات 
 فقد تنسينا التفاصيل الهدف الرئيسي.، كانت الدراسة معقدة 

 (: The populationثانيًا : تحديد المجتمع محل المعاينة ) 

 ،المفردات أو الوحدات التي نرغب بدراستها يقصد بالمجتمع األفراد أو العناصر أو
لخ. فإذا إ...  اف  شَ فقد يتكون المجتمع من أشخاص ـ مرضى ـ منتجات طبية ـ مَ 

كنا نرغب في تقدير كمية المادة الفعالة في أحد أنواع المسكنات من إنتاج شركة 
في  أما إذا كنا نرغب. أدوية محددة فإن المجتمع المدروس معروف ومحدد تماما  

، فإن المجتمع الذي سنختار منه العينة  تقدير متوسط وزن األطفال عند الوالدة
هل نريد الذكور فقط أم اإلناث ؟ أم مواليد هذه المنطقة أو تلك : غير محدد 

المدينة ؟... ويجب أن نتذكر أن المفردات تكون المجتمع ووحدة المعاينة ) 
Sampling Unitا  نباتأو  -ا  نة وقد تكون شخص( هي عبارة عن عنصر من العي 

 .مدينة   أو - أسرة   أو -أو مشفى   – ا  معين
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 (: The Frameثالثًا : اإلطار ) 

قبل اختيار العينة يجب تقسيم المجتمع إلى وحدات معاينة، وهذه الوحدات يجب 
أال تكون متداخلة. تسمى القائمة التي تحتوي على هذه الوحدات باإلطار. وتحديد 

وقد يكون اإلطار قائمة بأفراد مجتمع ـ خريطة ، في المعاينة  مهمةاإلطار خطوة 
بأسماء شركات األدوية في بلد ـ قائمة منطقة ـ  صناديق من منتج معين ـ قائمة 

 بأسماء المشافي الخاصة ـ قائمة بأسماء أطباء األسنان.
 (: Data collectionرابعًا : جمع البيانات ) 

وأن ال تحتوي االستمارة ، يجب أن تتوافق البيانات التي تجمع مع هدف الدراسة 
 على تفاصيل كثيرة، األمر الذي يقلل من جودة اإلجابات.

 (: Sample Sizeخامسًا : حجم العينة ) 

a) ال بأس ففإذا كان المجتمع متجانسا  ، خر يختلف حجم العينة من مجتمع آل
أن يكون حجم العينة صغيرا ، مثال ذلك فحص الدم. فنقاط قليلة كافية إلجراء 

فإذا كنا نرغب في  التحليل. أما إذا لم يكن متجانسا  فيجب زيادة حجم العينة .
عدل األمطار في الجمهورية العربية السورية يجب أخذ متوسط عدد تقدير م

 وذلك بسبب تفاوت المعدالت في مختلف المناطق.، كبير من المناطق 

b)    فكلما كان حجم  ،دقة الدراسة وصحة النتائج متناسبة مع حجم العينة  إِّن
 العينة أكبر كانت النتائج أقرب إلى الواقع.

c)  للدراسة تحدد حجم العينة. إذا كانت المخصصات قليلة فالالميزانية المقررة 
 وإذا كانت كبيرة فاألفضل زيادة حجم العينة. ،بد من تصغير حجم العينة 
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 (: Methods of data collectionسادسًا : طرق جمع البيانات ) 

المدروسة بعد تحديد هدف  بد من جمع بيانات عن الظاهرة إلجراء أي دراسة ال
 مصدر داخلي وآخر خارجي ، وهناك مصدران تجمع منهما البيانات، الدراسة

 (.لث)الفصل الثا

 Sample Type andأنواع العينات وطرق المعاينة ):2-3

sampling techniques   :) 

إذا كان الهدف مراقبة التغيرات التي تطرأ على المتغيرات خالل فترات زمنية مثل 
حد الحمات الراشحة فإن العينة المختارة تظل جودة دواء ما ـ معدالت اإلصابة بأ

ثابتة ) تحتوي على نفس وحدات المعاينة( على مدار الفترة الزمنية للدراسة. أما 
النوع الشائع للعينات واألكثر استخداما  هو العينات المتغيرة )التي ال تحوي على 

ر والملل، نفس وحدات المعاينة إال بالصدفة( فأخذ عينات ثابتة يؤدي إلى الضج
األمر الذي قد ينعكس سلبا  على نوعية وجودة البيانات. لذا ينصح بتجديد العينة 

 أو تجديد جزء منها على األقل.

اد دراسته وعلى الهدف من للمعاينة طرق متعددة تعتمد على نوعية المجتمع المر 
 وتقسم العينات إلى عينات عشوائية وعينات غير عشوائية.، الدراسة

 (:Random Sample:  العينات العشوائية ) 2-3-1

يتم في هذا النوع من العينات اختيار أفراد العينة من المجتمع بطريقة غير متحيزة 
وهذا ، س اإلمكانية في الظهور في العينةبحيث نضمن لكل فرد من المجتمع نف

ع يضمن إمكانية إخضاع هذا النوع من العينات للقوانين االحتمالية ومن أنوا 
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 العينات العشوائية:

( واستخدام Simple Random Sampleالعينات العشوائية البسيطة )  (1
 جداول األرقام العشوائية: 

وتستخدم في حالة تجانس أفراد ، العينات العشوائية البسيطة أبسط أنواع العينات 
المجتمع محل الدراسة في الظاهرة المدروسة ومعرفة جميع أفراده. فيتم اختيار 

يتم ترقيمهم ثم اختيار األفراد بسحب أرقام األفراد  ، إذاألفراد إما بإجراء قرعة 
الداخلين في العينة بطريقة غير متحيزة وذلك بكتابة األرقام على أوراق متشابهة 

طها جيدا  ثم سحب العدد المطلوب. وهناك طريقة أخرى أفضل وهي استخدام وخل
 يكون حجم العينة كبيرا . حين  والسي ماجداول األرقام العشوائية 

يتكون جدول األرقام العشوائية من مجموعة من األعداد المكونة من خمس خانات 
بنسب  9ى إل 0وتحتوي على مجموعة األرقام من ، مرتبة في صفوف وأعمدة 

وإن اختيار رقم من هذا الجدول يكافئ سحب ورقة بشكل عشوائي من ، متساوية 
ونوضح في ، 9 إلى 0مجموعة األوراق المخلوطة جيدا  التي تحمل األرقام من 

 المثال التالي طريقة استخدام هذا الجدول.

  (:1-2مثال )

مرضى من الذين زاروا إحدى  10نريد اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من 
فإذا  ، وذلك خالل العام الماضي، األسد الجامعي  مشفى العيادات الخارجية في
 .600إلى  1من  ا  يحمل كل اسم رقم ، 600افترضنا أن عددهم  

نختار بشكل عشوائي صفحة من الجدول ومن تلك الصفحة نحدد بشكل عشوائي 
، في تقاطع السطر والعمود المختارين  ونبدأ من العدد الواقع، سطرا  وعمودا  
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يتكون من ثالث  600) ألن العدد ؛ونختار منه أول ثالث خانات من اليسار 
م وثالث بترتيب نحدده مسبقا  سواء إلى اليمين أ ، ثم ننتقل إلى عدد ثان  خانات( 
ثم نحذف ، ونسجل قائمة باألعداد التي تم اختيارها  ، األسفل ماألعلى أ ماليسار أ

 .600 لىكل عدد يزيد ع

يقع في السطر  02338العدد  وجدنا 5والعمود  12لو كان رقم السطر المختار 
ولو حددنا جهة االنتقال مثال إلى  338.نأخذ منه أول ثالثة أرقام  5والعمود  12

 931،  165،  774،  772،  338في قراءة األعداد نسجل )  ، وتابعنااليسار 
 ،812  ،153  ،090  ،649  ،754  ،822  ،924  ،515  ،917  ،655 
 لى(. نهمل األعداد التي تزيد ع286،  393،  590،  458،  927،  174،

 فتكون العينة مكونة من المرضى الذين أرقامهم: ،  600

(338  ،165  ،153  ،090   ،515  ،174  ،458  ،590  ،393  ،286). 

 (: Stratified Random Sample) الطبقية العينة العشوائية  (2

نقسم  ؛ إذعندما يكون المجتمع غير متجانس نستخدم هذا النوع من العينات 
ونختار عينه عشوائية بسيطة  ، المجتمع إلى مجموعات متجانسة تسمى طبقات

 إذمن كل طبقة. فإذا أردنا دراسة متوسط إنفاق الطالب على المكالمات الهاتفية 
 ،أخرى بين كلية و وتختلف ، كل كلية  ضمنة نتوقع أن معدالت اإلنفاق متجانس

ونختار عشوائيا  من كل كلية  ، لذلك نقسم  الطلبة إلى طبقات حسب الكليات
 ،)طبقة( عينة عددها يتناسب مع عدد طلبتها نسبة إلى عدد طلبة الجامعة 

من أجل ضمان تمثيل  وندرس متوسط اإلنفاق  للطالب الذين تم اختيارهم
 .الطبقات الصغيرة
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 (: Systematic Random Sampleالعينة العشوائية المنتظمة ) (3

ونريد ، تستخدم هذه العينة عندما يكون المجتمع متجانسا  ومرتبا  وفقا  لصفة معينة
مثال (. فنختار الفرد  10أن نختار فردا  من كل عدد محدد من األفراد ) وليكن 

والثالث  17الرقم  نختار الفرد الثاني ذا 7فإذا افترضنا أن رقمه ، األول عشوائيا  
ويعتمد اختيار كل فرد ، وهكذا حتى يكتمل العدد المطلوب للعينة  27الرقم  ذا

 على حجم العينة وحجم المجتمع.

 (:Cluster Random Sampleالعينة العشوائية العنقودية)  (4

ل ثم نختار عينة بشك، يقسم المجتمع إلى مجموعات صغيرة تكون متجانسة 
وتكون أفراد المجموعات المختارة هي عناصر ، عشوائي من هذه المجموعات 

أما إذا  .وندعوها بالعينة العنقودية العشوائية من مرحلة واحدة، العينة العنقودية 
فتسمى ، اخترنا عينة عشوائية بسيطة من كل مجموعة من المجموعات المختارة 

مثال على ذلك إذا أردنا اختيار عينة بالعينة العنقودية العشوائية من مرحلتين. 
 ةعشوائية لنوع من الدواء الذي تنتجه شركه ما. وإذا كانت الشركة تنتج يوميا  خمس

علبة نختار بشكل عشوائي مجموعة من  100صناديق، يحوي الصندوق الواحد 
علب  10ثم نختار من كل صندوق ، صناديق  10عددها  وليكن، الصناديق 

 لنحصل على عينة من مئة علبة نجري عليها الفحص الالزم.

 (:Nonrandom Sample: العينات غير العشوائية ) 2-3-2

ونجري الدراسة على  ، يتم اختيار العينة في هذا النوع من العينات بشكل متعمد
 مجموعة محددة ال يخضع اختيارها للقرعة. من هذه العينات: 
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 (: Accidental Sample العينة المصادفة ) (1

إذا أجرى طبيب دراسة على مجموعة من المرضى الذين يراجعونه تكون هذه 
 في اختيارها . أثر  وليس للباحث  ، المجموعة عينة اختارتها الصدفة

 (:Quota Sampleالعينة الحصصية )  (2

ثم ينتقي من كل مجموعة فئة ، يقوم الباحث بتقسيم المجتمع إلى مجموعات 
 ممثلة له يختارها حسب معيار ما وليس عشوائيا .صغيرة 

 (:Purposive Sampleالعينة القصدية )العمدية( ) (3

يختار الباحث مجموعة من األفراد حسب ما يراه مناسبا  لتحقيق هدف معين. فقد 
يختار أحد األطباء الباحثين مجموعة محددة من األطباء يختارهم كيفما يريد 

 العقاقير.لمعرفة رأيهم بأحد أنواع 

 المجتمع في العينات العشوائية البسيطة:) معالم( : تقدير وسطاء2-4

 :  تقدير المتوسط:2-4-1

فإذا كان  ، هما متوسط المجتمع وتباينه 𝜇  ،𝜎2وأن  Nبفرض أن حجم المجتمع 
�̅�  لمتوسط وتباين العينة فكما نعلم أن 𝑆2و  𝑥نرمز بـ  nحجم العينة  =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1  هو مقدر لـمتوسط المجتمع𝜇 . 
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 : 𝑥لتقدير تباين المتوسط  اآلتيةوكذلك نستخدم العالقة 

v̂(𝑥) =
𝑆2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁
)                         (2 − 1)   

 ( هو :Standard Error) وتقدير الخطأ المعياري 

√v̂(𝑥) = √
𝑆2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁
)                  (2 − 2)  

 ويكون حد الخطأ في التقدير :

𝛽 = 2√v̂(𝑥) = 2√
𝑆2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁
)           (2 − 3)  

𝑁−𝑛ويسمى 

𝑁
= 1 −

𝑛

𝑁
1ويساوي ، بمعامل التصحيح للمجتمع    − 𝑓  حيث𝑓 

𝑓نسبة العينة إلى المجتمع. فإذا كانت  ≥ ≥ 𝑁 0.95أو    0.95 𝑛  أي حجم
 1من حجم المجتمع نعتبر معامل التصحيح يساوي  %95العينة ال يقل عن 

√ويصبح الخطأ المعياري  
𝑆2

𝑛
√ 2ويحدد لنا حد الخطأ الذي يصبح  

𝑆2

𝑛
   .

 .فترة ثقة لمتوسط المجتمع 95%

( 𝑥 − 𝛽        𝑥 + 𝛽)                      (2 − 4)  

، ..... فإن  0.02،  0.01لعدد صغير قد يكون  𝛼وبشكل عام لو رمزنا بـ  
1)المجال التالي هو   − 𝛼) × متوسط مجتمع طبيعي  𝜇ــ مجال  ثقة ل 100%

 ومن أجل عينة كبيرة:

𝑥 − 𝑧1−𝛼
2⁄ √

𝑆2

𝑛
(1 − 𝑓) < 𝜇 < 𝑥 + 𝑧1−𝛼

2⁄ √
𝑆2

𝑛
(1 − 𝑓)     (𝟐 − 𝟓)  
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 : (2-2)مثال

من أحد بيوت المسنين لتقدير متوسط  ا  شخص 25أخذنا عينة عشوائية مكونة من 
𝑥عدد ضربات القلب في الدقيقة. فكان متوسط العينة  = وانحرافها المعياري  70

𝑆 = 𝑁. فإذا علمنا عدد النزالء يساوي 5 = متوسط ضربات  ْر دِّّ قَ ف .150
 .μفترة ثقة للمتوسط  95%وأوجد ، ثم احسب حد الخطأ في التقدير ،القلب

 الحل : 

𝑁لدينا  = 150   ،𝑛 = 25   ،𝑥 = 70  ،𝑆 = 5 . 

𝑥 =   ( 1 - 5،أما تقدير التباين حسب ) 𝜇هو تقدير للمتوسط الحقيقي  70

v̂(𝑥) =
25

25
(

150−25

150
) = 0.83  

𝛽أما حد الخطأ في التقدير:  = 2√v̂(𝑥) = 2√0.83 = 1.8  

∓ 𝑥  التي طرفاها ( نعتبر الفترة4 – 2 حسب )  2√v̂(𝑥)  متوسط فترة ثقة ل
68.2 المتوسط الحقيقي لعدد ضربات القلب ضربات القلب أيعدد  < 𝜇 <

 . 95%وذلك بثقة مقدارها   71.8

 𝜏(Estimation of the : تقدير المجموع الكلي للمجتمع 2-4-2

population Total:) 

𝜏يمكن تقدير المجموع الكلي  = ∑ 𝑥𝑖
𝑁
  𝑥بناء  على تقدير متوسط المجتمع  1

�̂�:                         بالعالقة = 𝑁. 𝑥 

 وتقدير تباين المجموع:
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v̂(�̂�) = N2v̂(𝑥) = 𝑁2 𝑆2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁
) =

S2

n
 . N(N − n)   (𝟐 –  𝟔)  

 وحد خطأ التقدير:

𝛽 = 2√v̂(�̂�) = 2𝑁√v̂(𝑥)                       (2 - 7)  

 (:3-2مثال )

 من المرضى الذين دخلوا أحد المشافي الخاصة و ا  مريض 20عينة عشوائية من 
حسبنا متوسط وتباين قيم الفواتير التي  1000الذين بلغ عددهم العام الماضي 

𝑥 فكان  ،سددوها للمشفى = 20000 ، 𝑆2 = . قدر مجموع  2(1500)
 95%ثم أوجد ، خطأ التقدير  واحسب، مدفوعات جميع النزالء في العام الماضي 

 فترة ثقة لمجموع المدفوعات.

  الحل:
𝑛تقدير المجموع الكلي: حجم العينة  = 𝑁وحجم المجتمع  20 = 1000 

�̂�ليرة = 1000(20000) = 20000000  

 (:6 – 2  )تقدير التباين من 

v̂(�̂�)ليرة  =
2250000

20
(1000)(1000 − 20) = 110250000000 

 وحد الخطأ في التقدير: 

𝛽ليرة    = 2√v̂(�̂�) = 664078 

 بالليراتمقدرا   𝜏فترة ثقة للمجموع  %95وتكون 
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(�̂� − 2𝛽 < 𝜏 < �̂� + 2𝛽) = 
(19335922 < 𝜏 < 20664078)  

 .19من أن مجموع فواتير المرضى ال يقل عن   %95أي نحن على ثقة مقدارها 

 .مليون ليرة تقريبا   20.6 لىوال يزيد ع 3

 Estimation of theللمجتمع ) p: تقدير نسبة النجاح 2-4-3

population proportion): 

حجمها تحمل صفة ما والثانية  𝑁1حجمها من فئتين األولى  ا  ننعتبر المجتمع مكو  
𝑁2  حيث :ال تحمل تلك الصفة 𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2  مثال  فئة الذكور وفئة اإلناث

 .لخ إأو المدخنين وغير المدخنين المصابين بمرض السكري واألصحاء ....

𝑃للنسبة الحقيقية للذين يحملون الصفة المدروسة  𝑃فإذا رمزنا بـ  =
𝑁1

𝑁
 �̂�و   

�̂�لنسبة الذين يحملون تلك الصفة في العينة  =
𝑛1

𝑛
𝑛حيث     = 𝑛1 + 𝑛2. 

𝑛1   وبفرض  حملون تلك الصفة في العينة .:عدد الذين ي�̂� = 1 − �̂�   .
 يكون تقدير تباين النسبة 

   v̂(�̂�) =
�̂�.�̂�

𝑛−1
(

𝑁−𝑛

𝑁
)                  ( 2 – 8 )        

𝛽وحد خطأ التقدير فيساوي                = 2√v̂(�̂�) 
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 (:1-2مثال )

𝑁بفرض أن عدد طالب كلية الطب يساوي  = أخذنا منهم عينة حجمها  1500
𝑛 = . قدر نسبة المدخنين في ا  طالب 15 طالب وكان عدد المدخنين منهم 100
 مجال ثقة لنسبة المدخنين.  %95واحسب ، كلية الطب 

 الحل:

�̂�إن مقدر نسبة المدخنين  =
15

100
= 0.15 

 (:  8 – 5من )  �̂�وتقدير تباين 

v̂(�̂�) =
(0.15)(0.85)

99
(

1500−100

1500
) ≅ 0.0012  

 وحد الخطأ للتقدير:

𝛽 = 2√0.0012 ≅ 0.07  

 ( 0.22     0.08هي)  �̂�فترة ثقة ل  %95و 

وال  %8أن النسبة الحقيقية للمدخنين ال تقل عن %95أي نحن على ثقة مقدارها 
 .%22  لى تزيد ع

 n (Selection of the Sample size :): اختيار حجم العينة 2-4-4

فدائما  نريد تقديرات ، له أهمية كبيرة في النتائج النهائية للدراسة  nإن حجم العينة 
لذلك نحتاج إلى عينات حجمها كبير، لكننا في نفس الوقت ال ، جيدة للوسطاء 

 nفإذا أردنا تحديد حجم العينة  نريد أن تكون النفقات عالية مقابل فائدة قليلة.
نضع شرطا  على حد الخطأ  𝛽  حيث من خالل 𝛽  ،𝜎2  ،𝑁يجب أن نعلم قيم 
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بد من تقديرها إما من دراسات  وال، فتكون غالبا  مجهولة  𝜎2 المسموح به. أما
 في التقديرات السابقة. nبتقدير حجم العينة  مْ من عينة أولية ولنقُ وإم ا  سابقة

 : نعلم أن 𝜇حجم العينة الالزم لتقدير  (1

𝛽 = 2√v̂(𝑥) = 2√
𝜎2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁−1
)  

 (2-2مع قيمته في العالقة ) V(𝑥)مقارنة       

𝛽2بالتربيع نجد          = 4.
𝜎2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁−1
 𝛽بداللة    nومنها نعين  .  (

𝑛 =
𝑁.𝜎2

(𝑁−1)𝐷+𝜎2
  ;      𝐷 = (

𝛽

2
)

2
             (2 − 9)  

 مجموع قيم المجتمع 𝑡حجم العينة الالزم لتقدير  (2

𝑛 =
𝑁.𝜎2

(𝑁−1)𝐷+𝜎2
  ;     𝐷 = (

𝛽

2𝑁
)

2
  (2 − 10)  

  𝑃حجم العينة الالزم لتقدير  (3

𝑛 =
𝑁.𝑃.𝑞

(𝑁−1)𝐷+𝑃.𝑞
    ;   𝐷 = (

𝛽

2
)

2
  (2 − 11)  

𝜎نعتبر  𝜎2إذا لم يتوفر تقدير لـ =
𝑅

4
�̂�ربع مدى البيانات ونعتبر    =

1

2
إذا    

 كان مجهوال .
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 (: 5-2مثال )

نريد دراسة متوسط أوزان المواليد الذكور في أحد المشافي باستخدام العينة 
 500العشوائية البسيطة. فإذا علمنا أن عدد المواليد الذكور في العام السابق بلغ 

𝜎 وأن االنحراف المعياري تم تقديره بـ  ، مولود  = 100 𝑔 قدر حجم العينة .
 ؟اتغرام 10حد خطأ التقدير على  الالزم لهذه الدراسة إذا أردنا أال يزيد

  الحل:

2)  من  −  لدينا(9

𝛽 = 10  ,   𝜎2 = 10000   , 𝑁 = 500   

𝐷 =
𝛽2

4
=

100

4
= 25  

𝑛 =
𝑁.𝜎2

(𝑁−1)𝐷+𝜎2
=

500(10000)

(499)(25)+10000
≅ 223  

تقدير المتوسط حتى ال يتجاوز حد الخطأ في  223نحتاج إلى عينة حجمها إذن 
μ 10 اتغرام. 
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 تمارين ومسائل
𝑛حدد جميع العينات المختلفة الممكنة التي حجمها  .1 = والتي يمكن  3

 ثم: } {10 ,8 ,6 ,4 ,2اختيارها من المجتمع المكون من األرقام 

 للمجتمع. 𝜎2أوجد -أ

 .v(y)أوجد تباين متوسط العينة  -ب

v(y)تحقق من العالقة  -ت =
𝜎2

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁−1
). 

لتقدير تركيز التيروكسين لدى المجتمع المؤلف من المواليد الذكور في مشفى  .2
𝑁التوليد العام الماضي والبالغ عدده  = اخترنا عينة عشوائية  ، مولود 1000

𝑛بسيطة حجمها  = 𝑥فوجدنا أن   50 = 𝑆واالنحراف المعياري  9.8 = 3.1 . 

 حسب حد الخطأ في تقدير المتوسط.ا -أ

كم يجب أن يكون حجم العينة ف 0.6إذا أردنا أال يتجاوز حد الخطأ القيمة  -ب
𝜎مع اعتبار  =  ؟3

صوص. لتقدير كمية )وزن( جميع  2000في إحدى المداجن تمت تربية  .3
             وحسبنا متوسط وزنها ا  ،فروج 50الفراريج أخذنا عند البيع عينة من 

𝑥 = 3.2  𝑘. 𝑔   واالنحراف المعياري 𝑆 = 0.3 . 

 قدر كمية الفروج الذي سيباع. -أ

 احسب حد خطأ التقدير. -ب

في اختبار لتعيين مدى فعالية دواء جديد لمرض معين أخذت عينة حجمها  .4
𝑛 = 𝑁من المصابين بهذا المرض الذين جربوا الدواء والبالغ عددهم  40 =
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 مريضا . 30فكان عدد الذين شفوا بتأثير هذا الدواء  1000

 ؟للذين تم شفاؤهم 𝑃كم تقدر النسبة الحقيقية  -أ

 ؟حد الخطأ لهذا التقديرما  -ب

 ؟ 0.04ما حجم العينة الالزم أخذها كي ال يتجاوز حد الخطأ القيمة  -ت

فتاة. اخترنا بشكل  200شارك في برنامج رياضي وصحي لتخفيف الوزن  .5
𝑥  فتاة وحسبنا متوسط وانحراف الوزن المخفض للعينة فكانت  20عشوائي  =

3.4 𝑘. 𝑔   و𝑆 = 1.2. 

 ؟للوزن المخفض للمجتمع μكم تقدر المتوسط الحقيقي  -أ

 احسب حد خطأ التقدير. -ب

 . 0.5أوجد حجم العينة الالزم سحبها كي ال يتجاوز حد الخطأ  -ت

مريضا  من مجموعة المرضى الذين خضعوا  40أخذنا عينة عشوائية من  .6
فوجدنا أن ، والذين يتناولون المضادات الحيوية بكثرة  400للتجربة وعددهم 

 .منهم أصيب بتضخم عضلة القلب  10

 قدر نسبة الذين سيصابون بتضخم عضلة القلب من الذين خضعوا للتجربة. -أ

 احسب حد الخطأ. -ب

 .𝑃مجال ثقة للنسبة  %95أوجد  -ت

 

 

 




