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 المقدمة

 

أبو ظبي، ضااااما إعال عمل إدالب البإلح اإلحصااااافي  –يأتي إعداد دليل المعاينة اإلحصااااافية ري  اإلح اإلحصااااا  

يهدف هذا الدليل الى اعالع االحصافييا والمنهجيات و عاييا الجودب على توثيق األدلة الخاصة بالعمليات اإلحصافية. و

الفنييا داخل الماإلح، و سااامخد ي البيا ات خالل الماإلح على تفاصااايل إ اا ات تصااامين و اااإلو عينات المساااو  

 اإلحصافية المي ينفذها الماإلح  وا  إلا ت هذه المسو  اقمصادية أو أ اية أو غياها. 

اض المفاهين والمصطلإلات اإلحصافية الخاصة بأ اليو وعاق يمضما هذا الدليل ألبعة رصول لفيسية، األول يسمع

المعاينة اإلحصااااافية، تأتي هذه المفاهين  ا واقس اال اااامعااض الما عي لنياية العينات و ا واقس أدلة و عا ن 

 المصطلإلات اإلحصافية المعممدب لدى المنيمات الدولية واإلقليمية. 

ا ا الفصل الثا ي، ريسمعاض أ اليو وعاق المعاينة اإلحصافية المخملفة، هذا إضارة الى  إلددات و حايا ا مخدام 

إلل  نها و عاييا اخميال األ اااالوم األ ثل للمعاينة االحصااااافية. ري حيا يمناول الفصاااال الثالح تلدياات حجن العينة 

ممطلبات الافيسااية المي يجو توراها لمإلديد حجن بإلسااو أ اااليو تصاامين المعاينة المساامخد ة إلما ويعاض ال

 العينة. 

أخياا يمناول الفصل الاابس وصفا إحصافيا ألعا المعاينة اإلحصافية المعممدب ري الماإلح  وا  إلا ت هذه األعا اقمصادية 

العينات، إضارة  او أ اية او غياها. إضارة الى تصا ين المعاينة اإلحصافية المسمخد ة ري الماإلح وآلية تإلديد أحجام

 .الى الطاق واأل اليو العشوافية المسمخد ة لسإلو العينات
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 الفصل األول: مفاهيم أساسية في العينات

 

يمناول هذا الفصل المفاهين األ ا ية والمعاليف المي تمعلق بالجوا و النياية والمطبيلية الخاصة بمصمين و إلو 

  الدولية ري هذا المجال:العينات، وهي تنسجن  س المفاهين والمعاليف 

 

 المجممس اإلحصافي 

ضح  شكل وا ضاولي تعايف هذه الوحدات ب صافي عليها، و ا ال صافية المي يااد إ اا  البإلح اإلح  ميس الوحدات اإلح

بإليح تجمعها صفة واحدب أو صفات  شماإلة. و عين المجممعات اإلحصافية  ؤلفة  ا وحدات إحصافية تمغيا حسو 

  مجددب(، وبعضها اآلخا  جممعات ثابمة ال تمغيا حسو الح ا.الح ا ) جممعات 

 

 المسح اإلحصافي 

هو عمل إحصاااافي  نين  بني على أ اااة علمية ويلوم على  بدأ زااامول  ح   ا المجممس اإلحصاااافي وتخمال 

 المفادات ري الغالو باعمماد أحد أ اااااليو المعاينة االحممالية، أو زاااامول  ميس وحدات المجممس واخضاااااعها

 للمشاهدب  ا خالل المسح الشا ل.

 

 المسح الشا ل 

هو العمل اإلحصافي المنين الذي يلوم على  بدأ الشمول لجميس  فادات المجممس اإلحصافي بعملية  مس البيا ات 

واخضااااعها للمشااااهدب اإلحصاااافية، وعادب يجاي العد الشاااا ل ري المعددات إلالمعداد الساااكا ي والمعداد الحلاعي 

لصاااناعي، وأحيا ا يمن العد الشاااا ل إ ا إلات المجممس المنوي دلا ااامغ  جممس صاااغيا حيح يكوت أ ااالوم والمعداد ا

ت يجاي عد أالمعاينة غيا رعال. أيضااا إ ا إلات لية لدى اإلحصااافي خلفية واضااإلة حول عبيعة المجممس  ا الممكا 

 زا ل لغ بدال  ا ا لوم المعاينة.

 

 أ لوم المعاينة 

ميال  فادات  ا المجممس واخضاعها للعمل االحصافي، بإليح تكوت النمافج المي يمن الموصل هو أ لوم يسمخدم الخ

 اليها بنا  على  عطيات العينة تمثل  ؤزاات المجممس المااد تلدياها. 

 

 االخميال العشوافي 

ا مبعاد أي هي عملية اخميال  فادات  ا المجممس اإلحصافي بطايلة تبعد أي تإلكن زخصي للمدخل ري اخميال او 

  فادب  ا  فادات المجممس،  س ضمات إعطا  راصة  مساوية للمفادات إلارة ألت تيها ري العينة المنملاب.

 

 المعاينة إعال 

صافية وبعض  ضما عادب أ ما  وعناويا الوحدات اإلح صافي، ويم شمل  ميس وحدات المجممس اإلح قافمة أو  جل ي

اإلعال  جموعة قوافن او خاافط تساااعد ري الوصااول إلى الوحدات اإلحصااافية ت يكوت أالمعلو ات الممعللة بها، يمكا 

 لجمس البيا ات  نها.

 

 تصمين العينة 

صمين العينة إلى األ لوم أو اإل اا   شيا ت صول على عينة  ا  جممس  عيا، ي صمين العينة هو خطة  إلددب للإل ت

 الذي  يمبعغ اإلحصافي ري اخميال عناصا العينة. 
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 العيناة 

هي  جموعة  حفية  ا المجممس اإلحصااافي يمن اخميالها ورق أحد أ اااليو المعاينة اإلحصااافية ويشااماع أت تكوت 

شكل يمكا  صافص المجممس ب ضما خ العينة  مثلة لمجممس الدلا ة، ولكي تكوت العينة  مثلة للمجممس يجو أت تم

  ا تعمين  مافجها لملديا أهن  عالن المجممس اإلحصافي.

 

 عينات أ واع ال

 تلسن العينات االحصافية الى قسميا لفيسييا:

 أوالً _ عينات احممالية:

يمن  ااإلو العينات االحممالية ورلا للوا يا االحمماالت، بإليح تسااإلو  فاداتها بشااكل  ممالي وباحممال 

 Stratified، العينة الطبلية Simple Random Sample عاوف، و ا أ واعها العينة العشااااوافية البساااايطة 

Sample العينة المنميمة ،Systematic Sample والعينة العنلودية ،Cluster Sample. 

حدات المجممس  ا خالل إ رة و إلا ها على  مافج ها تمكا  ا تعمين   ية ا  مال نات االحم ت اهن  ا يميح العي

دب  ا حسااام  عا الت لرس او اونات، بإليح يعممد  لدال الونت لوحدب العينة على احممال  ااإلو تلو الوح

سام األخطا  المعيالية، و عا الت المغيا  ضا تمكا العينات االحممالية  ا تإلليل  مافج العينة وح المجممس. أي

ت العينة االحممالية تمكا  ا تلديا  ساااابة الخطأ و لدال الثلة ري إإضااااارة الى أثا المصاااامين، وبالمالي ر

 الملدياات الناتجة عنها. 

صا ات ال زاات اإلح صا ين العينات االحممالية بإليح  ا هنا إت  ؤ شكل أ ا ي على ت ا مية تعممد ب

 تارس  مافجها على  سموى المجممس إلكل وتلدل قين و سو األخطا  ريها.   

 

 ثا ياً _ عينات غيا احممالية:

يمن اخميال وحدات العينات غيا االحممالية ورلا لمعاييا يضااااعها الباحح دوت المليد بلوا يا االحمماالت و ا 

، العينة المالفمة، عينة إلاب الثلج، الخ. غالبا  ا يطبق الإلصاااصاااية واع هذه العينات، العينة العمدية، العينة أ

هذا النوع  ا العينات ري  سااااو  ا اااامطالعات الاأي، وري دلا ااااات بعض اليواها المإلدودب ضااااما 

 ة المجممس إلكل.المجممعات، وهي تعطي  مافج تأزيايغ تعممد على بيا ات تمثل وحدات العينة ولي

 

 العينة الممنا بة  س الإلجن 

ت احممال ظهول إلل وحدب  عاينة ريها يمنا و  س حجن تلو الوحدب للصفة المدلو ة، أيمميح هذا النوع  ا العينات ب

رمثال المنشااأب االقمصااادية يلام حجمها بعدد العا ليا، وعند اخميال عينة المنشااتت االقمصااادية بأ االوم المعاينة 

  بة  س الإلجن تعطى احممالية او راصة أإلبا ليهول المنشتت  ات الإلجن الكبيا أي  ات عدد العمال األإلبا. الممنا

 

 العينة  معددب األغااض 

هي العينة المي يمن  ا خاللها  مس بيا ات ألإلثا  ا  وضوع ري  سح احصافي واحد  ثل الدخل واال فاق والصإلة 

 والمغذية.

 

 العينة المموالية 

د أ اااااليو المعاينة الذي يغطي المجممس على عدب  اااانوات حيح يلساااان المجممس الى عدب أ حا ، بإليح هو أح

 يغطى إلل  ح  ري  نة، وعادب يسمخدم هذا األ لوم ري المجممعات الصغياب إلبديل عا المعدادات.
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 العينة اال مطالعية )البإلح المجايبي( 

صافية و مس  صمين اخميال عدد  ا الوحدات اإلح صة لهدف اخميال دقة ت ص البيا ات عنها، وتدوينها ري ا ممالات  مخ

 اال ممالب اإلحصافية، والوقوف على الصعوبات المي قد يو هها الباحح عند تنفيذ المسح.

 

 العينة الممطابلة  

صفة المدلو ة شابهة او  مطابلة بإليح تلام ال زكل انوال  م ضما وحدات عينة على  لهذه  هي العينات المي تم

 العينة  اتيا وتإلت ظاوف  خملفة وبصولب عا ة تدعى بالليا ات المكالب.

 

 العينة المونو ة  اتيا 

هو تصااامين المعاينة الذي يمضاااما أونات ) عا الت لرس(  مسااااوية لجميس الوحدات. أي بمعنى اخا تكوت احمماالت 

 اخميال  ميس وحدات العينة  مساوية. 

 

 العينة المالفمة 

 عاينة غيا احممالي، يمن  ا خاللغ  اااإلو عينة  ا  جممس الدلا اااة رلط بسااابو  اااهولة توراها  هي أ ااالوم

 ت اإلحصافي لن يأخذ ري االعمبال اخميالها بأت تمثل إلا ل  جممس الدلا ة. أوتوظيفها للدلا ة  ا قبل االحصافي، و

 

 وحدب المعاينة 

شااكل عنصاااا ري المجممس اإلحصااافي الذي يخضااس لعملية هي المفادب او الوحدب المي يمن اخميالها ري العينة، وت

 العد او عملية المعاينة، أي هي الوحدب المي تجمس عنها البيا ات أو المعلو ات اإلحصافية المطلوبة. 

 

 وحدب المعاينة األولية 

وحدب  هي وحدات المعاينة المي تسااااإلو ري الماحلة األولى  ا تصاااامين عينة  معددب المااحل، وغالبا  ا تمثل

 المعاينة األولية عنلودا، وهي تشكل  جموعة  ا وحدات المعاينة الثا وية. 

 

 وحدب المعاينة الثا وية 

هي وحدات المعاينة المي يمن  إلبها ري الماحلة الثا ية  ا تصمين عينة  معددب المااحل وتعمبا إلل وحدب  عاينة 

 ثا وية  ح ا  ا وحدات المعاينة األولية. 

 

 ل وحدب المإللي

صافي. و ا  سح االح صافية المي يمن  معها لمإلليق اهداف الم سمخدم ري تإلليل البيا ات اإلح هي الوحدب المي ت

 الممكا ات تكوت وحدب المإلليل هي  اتها وحدب العد المسمخد ة ري المعاينة او قد تكوت غيا  لو. 

 

 أخطا  عدم المغطية  

أخطا  تإلصاال  ميجة عوا ل عديدب اثنا  إعداد اإلعال  ا  لص ري الشاامول او نيادب ريغ، او ادخال  فادات غايبة عا 

المجممس او عدم توصاايف المفادات ري اإلعال بشااكل صااإليح. تنلساان أخطا  عدم المغطية الى  وعيا: األول النلص 

طا  الحيادب ري المغطية أي زاامول  فادات ينبغي ري المغطية أي عدم زاامول  فادات ينبغي زاامولها. والثا ي أخ

 عدم زمولها. 
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 أخطا  عدم اال مجابة 

هي أخطا   اتجة عا عدم ا اااامجابة بعض المساااامجوبيا ري العينة، وتكوت عدم اال اااامجابة  ميجة للارض أو أية 

اينة، ا ا عدم أ اااابام أخاى، ويندلل هذا النوع  ا عدم اال اااامجابة تإلت ا اااان عدم ا اااامجابة إللية لوحدب المع

 اال مجابة الجحفية رهي تكوت عند ا يارض المسمجوم اإل ابة على أ ئلة أو  مغياات  عينة دوت غياها.

 

 األخطا  العشوافية 

هي ا إلاارات اللين عا الليمة الإلليلية والمي تعود الى الصاااادرة، ويمكا المعاف عليها  ا  شاااااهدب ا مشااااال 

ند ا ااامخدام أ ااالوم الإلصاااا الشاااا ل و لو أل ها تنمج عا اخمالف العداديا أو البيا ات. وهذه األخطا  ال تخمفي ع

اخمالف الدارس الشاااخصاااي لع ابة على أ ااائلة البإلح وري  عين األحيات يكوت  لدالها ضااائيال ويمكا قيا اااها 

وحجن  و عارة حدودها. ويموقف  لدالها على عا ليا أ ا ييا هما  دى االخمالف أو المبايا بيا وحدات المجممس

العينة بالنسااابة للمجممس الذي  اااإلبت  نغ ركلما انداد المبايا بيا وحدات المجممس انداد احممال الوقوع ري الخطأ 

 العشوافي، أ ا بالنسبة لإلجن العينة ركلما إلبا حجن العينة ا خفض احممال الوقوع ري هذا الخطأ.

 

 خطأ المإليح 

  )أ( خطأ المإليح ري الملديا:  

 ط  ميس الملدياات الممكنة لمعلمة المجممس عا قيممها الإلليلية، و ا الصعو اإلمشاف وهو ا إلااف  مو

هذا الخطأ والمخلص  نغ إال بأ اا  تعديالت  ذلية على تصااامين الدلا اااة أو عايلة  مس البيا ات أو تعديل 

 النمافج.

 )م( خطأ المإليح ري المعاينة:

سبو اإلدال شأ ب صودا، وين   بمعلو ات ال تطابق الواقس  ا قبل المحود بالبيا ات، أو وهو المإليح الذي يكوت  ل

بساابو خلل  ا قبل  صااممي المسااح ورلا لميول أو أغااض  لصااودب، وأ ا أت يكوت المإليح غيا  لصااود 

  ميجة لعدم رهن المسمجيو للبيا ات المطلوم تلديمها أو لعدم إتاحة الفاصة لمإلضيا إ ابات صإليإلة.

  

 الخطأ المعيالي 

اخا هو ا إلااف  مو اااطات العينات عا  مو اااط  بمعنى العينات، إلااف المعيالي لمونيس  جممس  مو اااطات هو اال

 ويدعى أيضا بخطأ العينة. .المجممس الذي تنممي اليغ تلو العينات

 

 الخطأ المعيالي النسبي 

سو ا على  المطلق الخطأ المعيالي قيمة هو شاهدات  ل صا للين الم شاهدات،  قيمة االح سوبة  ا تلو الم المإل

  ويدعى بمعا ل المغيا النسبي.

 

 دقة المسح بالعينة 

هو الفاق بيا تلديا الصفة المدلو ة عا عايق العينة والليمة الإلليلية للصفة المدلو ة ري المجممس، وإللما إلات 

 الفاق قليال إللما إلا ت الدقة اعلى. 

 

  لطة البداية العشوافية 

( Kالى  1  ا) الفمابن اخمياله عشوافيا عند ا مخدام أ لوم العينة المنميمة، بإليح يلس ري هو لقن عشوافي يم

 هو  لدال رماب اال ميام.kحيح 
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 المونيس األ ثل 

هو أحد أ اليو تونيس وحدات المعاينة الطبلية على  خملف الطبلات بإليح تكوت حصة إلل عبلة تمنا و عاديا  س 

 حجن الطبلة والمبايا داخل الطبلة وعكسيا  س إللفة  مس بيا ات وحدب المعاينة ري تلو الطبلة. 

 

 تونيس  يمات 

بإليح تكوت حصة إلل عبلة تمنا و عاديا  س إلل  ا هو أحد أ اليو تونيس المعاينة الطبلية على  خملف الطبلات 

 حجن الطبلة و لدال المبايا ضما الطبلة الواحدب.

 

 المونيس الممنا و 

هو أحد أ اليو تونيس وحدات المعاينة الطبلية على  خملف الطبلات بإليح تكوت حصة إلل عبلة تمنا و عاديا  س 

 حجن تلو الطبلة  ا حيح عدد وحدات المعاينة. 

 

 ة ري تلديا العينة الثل

تلية  دى االعمماد على النمافج الملدلب عا عايق العينة، وتحداد الثلة ري النمافج إللما انداد حجن العينة، وتلمام 

  ا الممو ط الإلليلي أو  علمات المجممس األخاى. 

 

 حد الخطأ 

 ينة. الجدولية عند حدود ثلة  ع tأو قيمة  Zهو قيمة الخطأ المعيالي  ضاوبة بليمة 

 

 تأثيا المصمين 

هو  ساابة تبايا أحد الملدياات ري أ االوم تصاامين  عاينة  إلدد الى تبايا العينة العشااوافية البساايطة  ا  فة 

 الإلجن. 

 

 الما يح أو المونيا 

هو ا اا  حسااام األونات أو  عا الت الارس لوحدات العينة )ونت وحدب المعاينة يساااوي  عكوم احممال  ااإلبها  ا 

 ال مخدا ها ري حسام الملدياات اإلحصافية بنا  على  مافج العينة. المجممس(
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 أساليب المعاينة اإلحصائية: الثانيالفصل 

 

تمضما  ياية العينات عدب عاق وأ اليو للمعاينة اإلحصافية، و ميس هذه األ اليو تاإلح على الإلصول على عينة 

 عاينة  مكا،  س االخذ باالعمبال أيضا الى حجن العينة الملدل. يمناول هذا إحصافية تفان  ؤزاات وتلدياات بأقل خطأ 

 .الفصل عاق وأ اليو المعاينة اإلحصافية

 

 أسلوب المعاينـة العشوائيـة البسيطـة .1

يعمبا ا ااالوم المعاينة العشاااوافية البسااايطة  ا أبساااط الطاق وأإلثاها ا مشاااالا ري أ ااااليو المعاينة، يممان هذا 

غ يعطي إلل وحده  ا وحدات المعاينة المو ودب ري المجممس راص أو احمماالت  مسااااوية لالخميال أو األ ااالوم با 

 اليهول بالعينة. 

هذا ويندلل ضما المعاينة العشوافية البسيطة ا لوبيا لسإلو العينة، األول ري حالة  إلو العينة وإل اعها إلى 

أخاى ويسااامى أ ااالوم  اااإلو العينة  س اإلل اع، ا ا المجممس بعد عملية الساااإلو إلعطافها راصاااة اليهول  اب 

األ الوم الثا ي رهو ري حال  اإلو العينة وا امثنا  إلل عينة اخاى  ساإلوبة  ا المجممس يسامى  اإلو عينة 

 دوت إل اع حيح أت هذا األ لوم ال يعطي راصة لمكاال ظهول العينة الواحدب أإلثا  ا  اه.

 

 زاوع ا مخدام العينة العشوافية البسيطة .1.1

 ياا لسهولة  وبساعة تطبيق هذا األ لوم  ا العينات  رهو  نمشا بشكل إلبيا، ولكا قبل ا مخدام هذا األ لوم 

يجو  الحية أت هناك زااااوع يجو أت تمورا ري وحدات المعاينة للمجممس المسااامهدف ري الدلا اااة، إ  يجو أت 

أي أت المبايا بيا وحدات المعاينة ري  تكوت وحدات المعاينة ري المجممس  مجا سااة بالنساابة للصاافة المدلو ااة،

المجممس للصاافة المدلو ااة قليل  ساابيا، هذا باإلضااارة إلى المإلددات األخاى  ا قبل  ساامخد ي البيا ات   ثل 

 ساامويات النشااا، رمثال إ ا إلات  طلوم ا اامخاال النمافج على  سااموى المنطلة رال يجون  ااإلو عينة عشااوافية 

، إلذلو و ود  إلدد المكاليف واإل كا يات األخاى  ثل تورا الكوادل الميدا ية بساااايطة على  سااااموى اإل الب إلكل

ت تأثا هذا إالمدلبة  وتكاليف المنلل داخل المجممس،  ما يإلدد  ا ا ااامخدام هذا األ ااالوم. إضاااارة الى  ا  ااابق 

و الإليطة عند األ اااالوم بوحدب تكلفة المسااااح قد يكوت أإلثا  ا  عين أ واع العينات االخاى، لذا يجو أخذ  ا 

 ا مخدام أ لوم المعاينة العشوافية البسيطة.

 

 عايلة  إلو العينة العشوافية البسيطة .1.2

شوافية ري اخميال وحدات المعاينة،  ضما الع سيطة، البد  ا اخميال عايلة ت شوافية الب عند اخميال أ لوم العينة الع

لجا و المطبيلي هناك عدب عاق بإليح تعطى إلل وحدب  ا وحدات المجممس راصاااااة  مسااااااوية لليهول. ري ا

 سمخد ة لسإلو عينات عشوافية بسيطة، أحد هذه الطاق إعطا  لقن  مسلسل لكارة وحدات المجممس الخاضعة 

للمعاينة، و ا ثن اخميال لقن عشوافي  ا  دول األلقام العشوافية. و ا ثن يمن  إلو وحدب المعاينة المي تمطابق 

قيمة الاقن العشوافي خالل إعال تسلسل وحدات المعاينة ريمن إعادب  إلو لقن  س الاقن العشوافي، ا ا إ ا إلا ت 

 اخا ... وهكذا. 

 

 (:  1 ثال )

سيطة  لدالها  60إ ا إلات لدينا  جممس  كوت  ا  شوافية ب شأب والد ا  إلو عينة ع شات. ري هذه الإلالة  4 ن  ن

. و ا ثن يمن اخميال لقن عشوافي  و 60.....، ، .03، 02، 01 عطي المنشتت ري المجممس القام  مسلسلة بد ا  ا 

، ري هذه الإلالة تخمال 45 نحلميا عشاااايميا  ا  دول األلقام العشاااوافية أو با ااامخدام الإلا اااوم، وليكا الاقن 
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سل  سل شاب  ات الم شوافي  45المن  ثال يمن تجاهل  73ضما العينة، وري عملية السإلو المالية إ ا إلات الاقن الع

 ت تمثل عشوافية بسيطة.ت نش 4د  إلو لقن اخا ... وهكذا، حمى  إلصل على هذا الاقن ويعا

 

 أسلوب المعاينة العشوائية المنتظمة .2

أ ااالوم العينة العشاااوافية المنميمة هو أحد أ ااااليو المعاينة العشاااوافية المي تممان بالساااهولة والبسااااعة ري  

س ساحة  ا المجممس ب شال العينة على أإلبا   ضما ا م ضارة الى ا غ ي سإلو يمن ورق أو بالمطبيق، إ ت أ لوم ال

األإلثا زااايوعا ري العينات المنميمة، ويملخص ا ميام  مسااالسااال. تعمبا المعاينة المنميمة الخطية هي األ ااالوم 

 أ لوم تطبيلها بما يلي:

را ا  ا قسامنا حجن  n ا وحدات المجممس وأت حجن العينة المطلوم  اإلبها هو     Nأراض أت المجممس يمكوت  ا 

 ميام، بفماب اال kويعاف احصااافيا  لدال nk=Nحيح  k إلصاال على الملدال  nعلى حجن العينة المطلوم Nالمجممس  

(، يكوت Iيسمى هذا الاقن باقن البداية العشوافية ويا ح لغ بالا ح) kو 1بعد  لو يجاي اخميال لقن عشوافي يلس بيا 

 .. الخ.2K+Iوالثالثة  K+I( والعينة الثا ية هي Iالاقن الممسلسل للعينة األولى هو )

 

 (: 2 ثال )

 نشااأب  ااإلبت عينة  نميمة  ا تلو المنشااتت  400لملديا عدد عمال المنشااتت ضااما إقلين  عيا يإلموي على 

 . يكوت أ لوم  إلو العينة إلما يلي:16حجمها 

𝑁 = 400   , n=16 
𝑘 = 𝑁/𝑛 = 400/16 = 25 

، بذلو تكوت األلقام الممساااالساااالة لوحدات المعاينة 14وليكا الاقن    25و 1يمن  ااااإلو لقن عشااااوافي يلس بيا 

 المسإلوبة ري العينة هي:

14,14 + 25, 14 + 2 × (25), 14 + 3 ×  (25) … 

 ، ...89، 64، 39، 14 وتساوي:

 

  حايا و إلددات ا مخدام العينة العشوافية المنميمة  .2.1

 ا أهن  حايا العينة المنميمة هو  اااهولة  اااإلو العينات، وتونيس العينة على المجممس بشاااكل  يد، وتعمبا العينة 

صفة المدلو ة ري  صة إ ا إلات  يل ال سيطة لكثيا  ا المجممعات وخا شوافية الب المنميمة رعالة  لال ة بالعينة الع

 المجممس خطي. 

ول على تلديا  مإليح للمبايا، إلذلو ري حالة و ود صاافة دولية ري أ ا  ا  إلددات هذه العينة هي صااعوبة الإلصاا

ضما  جموعة  ا األ ا تن  إلو  سإلوبة وري الملديا رمثال   المجممس قد يؤدي إلى و ود المإليح ري العينات الم

هن  3وإلات األرااد الذي تساااالساااالهن  2ورماب العينة هي  1عينة راد واحد  ا إلل أ اااااب  وإلات لقن البداية هو 

ت  ميس أرااد العينة هن  وو الماتيو الثالح ري األ اب ، وا ا إلات تاتيو األرااد ري أمخماليا ري العينة ،  نالحظ ال

  ت العينة  ميعها أبنا   ما يؤدي الى تإليح ري الملدياات المطلوبة.أاأل اب األم ، األم ، االبا ، االبنة ،  نالحظ 

 

 أسلوب المعاينة المتناسبة مع الحجم  .3

ت احممالية ظهول إلل وحدب  ا وحدات المعاينة أهن  ا يميح العينة العشاااوافية البسااايطة هو أت إما  إلا  اااابلا، إل 

للصاافة المدلو ااة تكوت  مساااوية لجميس وحدات المجممس، رعلى  اابيل المثال عند  ااإلو عينة  ا المنشااتت 

أحجا ها المخملفة  اوا  إلا ت  مناهية االقمصاادية بأ الوم المعاينة العشاوافية البسايطة، تكوت  ميس المنشاتت وب

الصغا أو إلبياب لها  فة الفاصة ري اليهول بالعينة. عند دلا ة إلثيا  ا الصفات بمخملف اليواها قد تمطلو عبيعة 

سإلوبة. رمثال قد تكوت عبيعة  صفة المدلو ة إعطا  احممال أإلبا ليهول وحدات  عينة  ا المجممس ري العينة الم ال
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ري المنشتت االقمصادية تمطلو إعطا  راصة أإلبا الخميال المنشتت  ات الإلجن األإلبا )عدد العمال الصفة المدلو ة 

 .األإلثا(، ري هذه الإلالة يمن اتباع أ لوم المعاينة الممنا بة  س الإلجن

إلذلو يعاف أ لوم  إلو العينة الممنا بة  س الإلجن بأ لوم المجميس المااإلمي، ويملخص هذا األ لوم بإعطا  

 وحدب  عاينة لقن يواني الصفة المي تإلملها. إلل

 

  :(3 ثال )

 1000أي أ ها تإلموي على  1000عا ل يعمبا ون ها  1000ضااما إعال المنشااتت االقمصااادية، المنشااأب المي تمضااما 

 وهكذا. 100عا ل يكوت ون ها 100وحدب راضية والمنشأب المي تمضما 

 وللموضيح  ا خالل الجدول المالي:

 

 األرقام التي ترافقها  عدد العمال التجميعي  عدد العمال المنشأة

1 1000 1000  1 -1000    

2 700 1700 1001-1700 

3 1200 2900 1701-2900 

4 500 3400 2901-3400 

5 300 3700 3401-3700 

6 800 4500 3701-4500 

 

ش شوافية تلس بيا تالخميال ثالث  ن شوافي او الإلا وم،  4500و1ت يمن  إلو ثالثة ألقام ع با مخدام الجدول الع

و ا ثن يمن حصااا الاقن العشااوافي على عمود عدد العمال المجميعي ري الجدول أعاله ويمن اخميال المنشااأب المي 

يكوت ريها عدد العمال المجميعي أإلبا  ا او يساوي الاقن العشوافي. رفي هذا المثال إ ا اخميات األلقام العشوافية 

 . على الموالي. 1،3،6ت العينة تكوت المنشتت  ات االلقام تت  نشإر 75،2000،4000

ت عملية  اإلو العينة بالطايلة أعاله تسامغاق وقما عويال، لذا هناك أ الوم أو  إعند ا يكوت المجممس إلبيا  سابيا ر

األ ااالوم ( ، حيح يمضاااما هذا Lahiriعايلة أخاى لساااإلو العينة الممنا ااابة  س الإلجن ، وتعاف بطايلة الهيا )

 إلو أنوال  ا األلقام العشوافية، يمثل الاقن األول  ا إلل نول لقن وحده المعاينة بإليح يسإلو الاقن العشوافي 

ثا ي ري الحول حجن وحدب   N، حيح Nو 1بيا  ية ري المجممس ويمثل الاقن ال نة اإل مال تمثل عدد وحدات المعاي

تمثل حجن اإلبا وحدب  عاينة  و ودب ري المجممس  Mحيح  Mو1المعاينة بإليح يسإلو الاقن العشوافي الثا ي بيا 

 .للصفة المي يمن الونت على أ ا ها

 

  أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية  .4

إلما بينا  ابلا، يعممد تطبيق أ لوم المعاينة العشوافية البسيطة على زاع المجا ة بيا  ميس وحدات المجممس  

ج  مإليحب وغيا دقيلة، أضااف الى  لو أت العينة  اامنمشااا بطايلة عشااوافية ت العينة  اامؤدي الى  مافإوغيا  لو ر

على  نطلة وا ااعة  ا المجممس  ما يؤدي الى نيادب حجن العو  والكلفة ري عملية  مس البيا ات. و ياا لصااعوبة 

ن تإللق المجا ة ري إلثيا  ا المجممعات، يلجأ الى تطبيق أ اااالوم المعاينة العشااااوافية الطبلية، حيح يلساااا

المجممس إلى عدد  ا المجموعات غيا الممداخلة، إلل  جموعة تكوت  مجا سااة للصاافة المدلو ااة وتساامى عبلة، 

و لو بهدف الإلصااول على  مافج أإلثا دقة. رمثال عند دلا ااة  مو ااط دخل األ اااب أو المسااموى المعليمي يمكا 

المعاينة الطبلية بفاعلية عالية  تلسااين المجممس إلى ليف وحضااا، وللإلصااول على  مافج  يده وا اامخدام أ االوم

 يجو أت يااعى الدقة وخاصة عند إ اا  األ ول المالية:

 تكويا الطبلات •

 عدد الطبلات المااد عملها •
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 حجن العينة ري إلل عبلة •

 تإلليل البيا ات لمصمين العينة الطبلية •

 

 (:4) ثال 

 يلي:ت وإلات عدد العمال ري هذه المنشتت إلما تإ ا إلات لدينا ثما ي  نش

 عدد العمال رقم المنشأة عدد العمال رقم المنشأة

1 3000 5 6000 
2 1500 6 1200 

3 7000 7 4500 

4 2500 8 5000 

 

 

عدد العمال ري المنشاأب الواحدب. يمكا  ا خالل أ الوم المعاينة البسايطة  اإلو   مو اطللإلصاول على تلديا 

عا ل  1900عدد العمال هو   مو طرإت  1،2،6ثالث عينات، را ا إلا ت العينة المسإلوبة هي المنشتت المي ألقا ها 

 ا الواضااح و ود  الملدل بالعينة، الممو ااط( أي  ا يحيد على ضااعف 3838الإلليلي للمجممس هو ) الممو ااطبينما 

 .خلل  ميجة ا مخدام العينة العشوافية البسيطة لمجممس غيا  مجا ة

 تطبيق ا لوم المعاينة الطبلية،  ا خالل تلسين هذا المجممس إلى عبلات حسو رئات عدد العمال إلما يلي: عند

 

 الطبقة الثالثة عدد العمال

 (5000من  )أكثر 

 الطبقة الثانية عدد العمال

 (3000 - 5000) 

 الطبقة األولى عدد العمال

 (3000من  )أقل 
 لقن المنشأب عدد العمال لقن المنشأب عدد العمال لقن المنشأب عدد العمال

7000 3 3000 1 1500 2 
6000 5 4500 7 2500 4 

5000 8     1200 6 

 

 .(5، 7، 2المنشتت  ات األلقام ) يوتن اخميال عينة  لدالها  نشأب واحدب  ا إلل عبلة عشوافيا، وإلا ت العينة ه

1500( = ت  مو ط عدد العمال الملدلإر
8

3
()4500

8

2
()6000

8

3
(3938 ++= 

سيطة  ا  الممو طيالحظ أت هذه النميجة قايبة  دا  ا  شوافية الب الإلليلي للمجممس  لال ة بما ارانتغ العينة الع

 .ب البد  نها مو ط، لذا رإت ا مخدام العينة الطبلية ري  ثل هذه الإلاالت يعمبا ضاول

 

  بادئ تلسين المجممس إلى عبلات  .4.1

 عند تلسين المجممس إلى عبلات يجو  ااعاب النلاع المالية: 

ويجو  الوحدات ري المجممس، ميس الطبلات  ساااوي لمجموع ري  المجممسوحدات  حاصاال  مسأت يكوت  •

 أال يكوت تداخل بيا الطبلات.

 الطبلات  مجا سة بالنسبة للصفة المدلو ة.أت تكوت وحدات المجممس داخل إلل عبلة  ا  •

الإلصول على  مافج حسو تلسيمات  غاارية أو أداليغ )إقلين،  نطلة،( يماتو عليغ تلسين المجممس الى  •

 عبلات  غاارية بإلسو  سمويات الممثيل المطلوبة.

  ااعاب الطاق العلمية عند تلسين المجممس إلى رئات حيح تعمبا إلل رئة عبلة •

 جممس إلى عبلات:تلسين الم

تعمبا عملية تلسين قين وحدات المجممس إلى رئات إلنوع  ا الملسين الطبلي للمجممس، حيح يمكا اعمبال إلل رئة 

 ا الفئات عبلة، ويهدف هذا األ االوم إلى تلليل المبايا بيا  فادات المجممس للصاافة المدلو ااة، رمثال إ ا إلا ت 
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سين سمويات الدخل، وإ ا إلا ت الدلا ة عا  الدلا ة عا  عدل دخل األ اب ريمكا تل سو   األ ا إلى رئات ح

 عدد العا ليا ري المصا س يمكا تلسين المصا س إلى رئات حسو عدد العا ليا وهكذا.

 أ ا تإلديد عدد الفئات الملما  رهناك عدب عاق  ذإلا  نها ا مخدام اللا وت المالي:

  Log(n) 3+1عدد الفئات =

 

 (:5) ثال 

  نشأب رإت عدد الفئات المي يمكا أت يلسن المجممس إليها هي: 1850المنشتت ري قطاع  عيا إ ا إلات عدد 

3+1 (Log 1850) = 11 

والذي يأخذ عدد وحدات المجممس وونت إلل وحدب  Cochranلملسااين المجممس الى عبلات يمكا ا اامخدام أ االوم 

 باالعمبال، حيح أت عدد الطبلات المطلوم  إلدد  سبلا. ويمكا توضيح  لو بالمثال المالي:

 

 (:6) ثال 

شتت ري المجممس هو  سو عدد العمال إلى  1850إ ا إلات عدد المن سمة إلى رئات  بدفية ح رئة والمطلوم  12 ل

 إلى ألبس عبلات رإ ا إلات لدينا الفئات المالية:إعادب تلسين هذه المنشتت 

 

√𝑪  Cعدد العمال التراكمي  (C)  الفئة المنشآتعدد 

26.8 720 720 200 1 - 5 

52.2 2720 2000 250 6 - 10 
81.4 6620 3900 300 11-15 

108.9 11870 5250 300 16-20 
132.7 17620 5750 250 21-25 

151.7 23020 5400 200 26-30 

163.3 26670 3650 100 31-35 
172.2 29670 3000 80 36-40 

181.7 33030 3360 80 41-45 
188.2 35430 2400 50 46-50 

192.4 37020 1590 30 51-55 
 رأإلثا56  10 950 37970 194.9

 الملماحة الفئات عدد على األخياب الفئة ري( C) المجميعي العمال لعدد المابيعي الجذل  لسن

7.48
4

9.194
=

 

 األولى الطبلة اعمبال يمكا وبالملايو( 48.7) المجميعي العمال لعدد المابيعي الجذل تلابل المي هي األولى الطبلة

 :المالية الطبلات على  إلصل األ لوم  فة وبا مخدام عمال، 10-1 هي

 

 1-10    48.7× 1 األول الطبلة •

 11-20     48.7× 2 الثا ية الطبلة •

 21-30    48.7× 3 الثالثة الطبلة •

 30  ا أإلثا    48.7× 4 الاابعة الطبلة •

 

 تلسين المجممس إلى عبلات  روافد .4.2

 عينات تؤخذ حيح  يد بشاااكل المجممس تمثيل ويمن عبلة إلل ري  مجا ساااا المجممس يكوت الطبلية العينة ري .1

 .خاصة أهمية لبعضها يكوت قد المي وخاصة الطبلات،  خملف  ا
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 حالة وري  مجا ة غيا  جممس و ود حالة ري خاصاااة األخاى العينات  ا أإلثا رعال الطبلية العينة ا ااامخدام .2

 .المعاينة وحدات لبعض  مطارة قين و ود

  سااااموى  عيا عند تغطيمها  ا حجن العينة المطلوم تخفض أل ها الكلفة تخفيض إلى الطبلية المعاينة تؤدي .3

 .الدقة

 قطاع، أقالين،)  عينة إدالية غاارية او   ساااامويات على  مافج على للإلصااااول الطبلية العينة ا اااامخدام يمكا .4

 …(.  نطلة

سيطاب تكوت .5 زااف الميدا ي العمل على ال شكل  جموعة إلل عمل  نطلة وتإلديد وتنييمغ عليغ واأل ضل ب  أر

 .اإلداليةو الجغاارية المناعق حسو عبلات إلى المجممس تلسين عند و لو

 

   الطبلات  خملف على العينة تونيس .4.3

 هو h الطبلة ري العينة حجن يكوت بإليح الطبلات  خملف على( n) اإل مالية العينة لمونيس عاق عدب هناك

  nₕ أهمها و ا: 

 

 :الممساوي المونيس أ لوم

سمخدم صول الإلا ة عند عادب الطايلة هذه ت سموى على  مافج على للإل  الطبلة إلوت حالة ري) اإلدالية المناعق  

 للعمل اإل كا يات تورا حساااو) الطبلات  ميس بيا  مسااااوي بشاااكل العمل تونيس حالة ري أو( إدالية  نطلة تمثل

 .الطبلات  ميس ري  ملالم المجممس وحدات عدد يكوت عند ا إلذلو( الميدا ي

 

 :المالية المعادلة حسو الواحدب الطبلة ري حجن العينة يكوت الإلالة هذه ري 

(1) …….
L

n
nh = 

 .الطبلات عدد هو L حيح

 

 (:7) ثال 

نة حجن إلات إ ا نة وحدب 2000 العي لات وعدد  عاي نة تإر( 8) يسااااااوي الطب لة ري حجن العي :  يسااااااوي h الطب

250
8

2000
= 

 :الطبلة حجن  س الممنا و المونيس أ لوم

 المجممس وحدات عدد  اوى  علو ات تو د ال عند ا  إ لساهولمغ،  ياا زايوعا األ االيو أإلثا  ا  الوماأل هذا تإ

 (h) الطبلة ري العينات عدد لملديا المالية المعادلة ا مخدام ريمكا عبلة إلل ري

(2) …….)(
N

n
N

n
h

h
= 

 .(h) الطبلة ري المجممس وحدات عدد هو Nₕ حيح

 

 حا ة ال  اتيا،  ونو ة عينة إلى يؤدي  ما الطبلات لجميس  مساوية( الواحدب الطبلة ري العينة  سبة) تإ  بق  ما

 بسااااعة الملدياات إ اا  على قدلب يعطي  ما. والملدياات المؤزااااات بنا  عند المعاينة أونات حساااام الى عندها

 .عالية ودقة
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 (:8) ثال 

 المونيس وبا مخدام الطبلية العينة بأ لوم قلينإ إلل  ا تت نش عينة  إلبت  ا  جممس ري العمال عدد تلديا عند

 أعاله،( 2) المعادلة حسااو عبلة إلل ري المنشااتت حجن يكوت.  نشااأب 35 قدلب إ مالي عينة وبإلجن الممنا ااو

 :المالي الشكل على

 

 الطبقة )اإلقليم(  عدد المنشآت الكلي حجم العينة في الطبقة

20 200 1 

10 100 2 

5 50 3 

 المجموع 350 35

 

 :(Nyman)  يمات تونيس أ لوم

 يؤخذ حيح البيا ات، وإلفا ب دقة ونيادب المبايا حجن  ا للملليل يسمخدم ا غ هو  يمات تونيس أ لوم يميح  ا أهن تإ

 حجن يكوت حيح. عبلة إلل تبايا الطبلات على الكلية العينة تونيس عند الطبلة حجن الى باإلضااااارة االعمبال ري

 رعالية أإلثا المعاينة تصمين  عل أ ل  ا و لو الطبلة لملو المعيالي اال إلااف  س عاديا يمنا و الطبلة ري العينة

 عبلة  ا  خملف المعيالي اال إلااف يكوت عند ا األ ااالوم هذا يسااامخدم وعادب الممنا اااو، المونيس أ ااالوم  ا

( h) للطبلة العينة حجن يلدل. الطبلات لمخملف ثابمة العينة وإللفة ثابت الكلي العينة حجن يكوت وعند ا ألخاى،

 :المالية المعادلة حسو

(3) ……..n
L

1h
hh

hh
h

SN

SN
n


=

= 

  ا تلدياه يمكا أو  ااااابق تعداد خالل  ا عليغ الإلصااااول ريمكا عبلة إلل  سااااموى على المعيالي  إلاافاال أ ا

 .أخاى  شابهة  سو  او السابلة المسو 

 

 (:9) ثال 

 و ااإلبت الدخل رئات حسااو عبلات ثالث إلى المجممس قساان ،األقالين أحد ري األ اااب دخل  مو ااط تلدياعند 

 :المالية البيا ات لدينا إلا ت رإ ا أ اب 15 قدلب إ مالي عينة وبإلجن  يمات تونيس بطايلة عبلة إلل  ا عينة

 

عدد األسر في الطبقة  الطبقة )فئة الدخل(
(Nₕ) 

 Nₕ Sₕ (Sₕ)النحراف المعياري لكل طبقة ا

 600 20 30 دينال 1000أقل  ا 
 1500 30 50 دينال 3000 - 1000

 1000 20 20 دينال 3000أإلثا  ا 
 3100 - 100 المجموع

 

 عدد العينات للطبلة األولى= تإ

3
3100

600
15

L

1h
hh

hh
h

SN

SN
n ===


= 

 عدد العينات للطبلة الثا ية=

7
3100

1500
15 == 
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 عدد العينات للطبلة الثالثة=

5
3100

100015
=


= 

 :األ ثل المونيس أ لوم

 دقة بمسااااموى يمكا  ا اقل الكلفة لملليل أو  إلددب، بكلفة  مكا قدل ألقل المبايا تخفيض إلى المونيس هذا يهدف

 تفاوت يكوت عند ا األ االوم هذا يساامخدم وعادب الطبلات، على العينات تونيس ري الكلفة عا ل يدخل حيح  عيا؛

 البيا ات  مس إللفة  ا بكثيا أعلى  عينة  ناعق  ا البيا ات  مس إللفة رمثال الطبلات بيا البيا ات  مس إللفة ري

 :المالية المعادلة  نها  عاض الغاض لهذا تسمخدم  عادالت عدب وهناك أخاى،  ناعق  ا

 

(4) ……..n  

CSN

CSN
n

h

L

1h
hh

hhh
h


=

= 

 .h الطبلة ري الواحدب المعاينة وحدب إللفة تشكل( Cₕ) حيح

 

 (:10) ثال 

 وإلات عبلة  نطلة إلل زاكلت حيح عبلية عينة أخذت  خملفة  ناعق ري الإللل إ مال  مو اط لملديا دلا اة ري

 العمود ري إلما الواحدب الطبلة ري العينة حجن يكوت أعاله( 4) المعادلة ورق عينة، 200 هو اإل مالي العينات عدد

 :د اهأ الجدول  ا األخيا

 

 الطبقة

 ()المنطقة

 عدد الحقول

Nₕ 

االنحراف 

المعياري 
  Sₕ   للطبقة

Nₕ Sₕ  كلفة

  Cₕ الوحدة

𝑵𝒉𝑺𝒉

√𝑪
 

حجم 

 (n)العينة 

1 200 10 2000 4 1000 58 
2 100 20 2000 6 816 47 

3 150 10 1500 6 612 36 

4 100 15 1500 9 500 29 
5 50 20 1000 12 287 17 

6 50 20 1000 20 224 13 
 200 3439    650 المجموع

 

 : عينة صفة  س الممنا و المونيس أ لوم

 بعض ري العينة، ري المدلو اة الصافة  مغياات أهمية حساو و اإلبها تصاميمها يمطلو العينات أ واع بعض هناك

 أخذ يمكا  لو ولموضاايح المجممس  فادات عدد  ا أهن أ ااا ااها على والمونيس  عينة لصاافة األهمية تكوت الإلاالت

 :المالي المثال

 :المالية البيا ات لدينا وإلات( الطبلات) المناعق  خملف ري المنشتت، إياادات تلديا الهدف إلات إ ا

 

 كمية االنتاج المنشآتعدد  الطبقة

1 1000 20000 
2 500 30000 

3 1500 10000 

 

 



 

 

 

 

 

   

17   

 على تإلموي ا ها  ا الاغن على المجممس وحدات  ا% 50 ريها المنشتت عدد بإلسو الثالثة الطبلة حجن يشكل

شتت عدد ا مخدام حالة ري لذلو اال مال، إلمية  ا رلط 0.1667 ضللة،  مافج يعطي رأ غ الطبلة لونت المن  حيح  

 العينة  ا% 17 الثا ية الطبلة  صاااايو يكوت بينما المسااااإلوبة، العينة حجن  ا% 50 الثالثة الطبلة  صاااايو يكوت

 يللل  ما باإلياادات، عالقة لها والمي اإل مال إلمية إ مالي  ا% 50 على تإلموي أ ها  ا الاغن على المسااااإلوبة

 .المكاليف ري ويحيد العينة ورعالية دقة  ا

 تونيس ويمن دلا مها المااد الصفة إلو ها اال مال إلمية حسو الطبلات على العينة تونيس هو األرضل األ لوم رإت لذلو

 الممنا و باأل لوم العينة لمونيس المالية المعادلة وبا مخدام. المنشتت عدد  ا بدال عليها بنا  الطبلات بيا العينة

 . عينة صفة  س

)(5…… .
n

x

x
n

L

1n
h

h
h


=

=
 

 .اعالهري المثال  إلمية اال مال( وهي hالصفة المي تإلملها الطبلة ) :Xₕحيح 
 

 تونيس يكوت اإل مال إلمية صاافة وحسااو الممنا ااو باأل االوم  ثال،  نشااأب 100 هو المطلوم العينة حجن إلات را ا

 :يلي إلما الطبلات على العينة

 

 

 

 

 

    العنقوديةأسلوب المعاينة  .5

 هذه تكوت بإليح  نا ااااو بشااااكل  جموعات إلى المجممس تلسااااين  بدأ على العنلودية المعاينة أ اااالوم يلوم

 تسمى المجموعات هذه  ا  جموعة إلل حيح المدلو ة، للصفة بالنسبة و مجا سة بالإلجن  ملالبة المجموعات

 .تكاال أو حذف دوت إلا ال المجممس العناقيد وتشكل عنلود،

 يلجأ إلذلو الكلفة، لوحدب أإلثا دقة تعطي حيح المكاليف لوحدب بالنساااابة رعالة إ ها العنلودية العينة يميح  ا اهن تإ

 إعال توريا يصاااعو او  عاينة اعا لديها يمورا ال المي المجممعات ري خاصاااة األحيات  ا إلثيا ري اال ااالوم هذا الى

 يممان  إلذلو. والوقت بالجهد يورا  ما بالعناقيد إعال توريا الممكا  ا ولكا المجممس،  فادات  ا  فادب بكل حديح

 الأ يجو لكا. المعاينة وحدات بيا الميدا ي العمل اثنا  المادية والوقت والجهد  مكاليفبإ كا ية توريا ال األ لوم هذا

 وعند .ا مشااالا اقل إلو ها البساايطة، العشااوافية العينة  ا راعلية اقل إ ها العنلودية العينة  إلددات  ا تأ  نسااى

 :يلي  ا  ااعاب يجو العنلودية العينة ا مخدام

 . سبيا إلبيا العناقيد وعدد صغيا العنلود حجن يكوت بإليح واحجا ها، العناقيد عدد بيا الموافمة •

 غالبا تكوت حيح  عينة  نطلة ضااااما أو  كا يا المملالبة المجممس  فادات تؤخذ العناقيد تكويا عند •

 .المدلو ة للصفة  مشابهة

 .أ كا  ا الإلجن ري  ملالبة تكوت بإليح العناقيد، احجام ري االتساق •

 .  غياه عا تمييحه يمكا بإليح والإلدود المعالن واضح عنلود إلل يكوت أت يجو •

 

 حجم العينة الطبقة

1 33 
2 50 

3 17 
 50 المجموع
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 أسلوب المعاينة متعددة المراحل .6

 أو المنشااتت  ثل الافيسااية المعاينة لوحدات حديح إعال تورا عدم هو المسااو   ا إلثيا ري الافيسااي المإلدي تإ

 على بممغيا إعال او قافمة يمورا الوقت  فة وري لها، حديح إعال إعداد الصااااعو  ا ويكوت وغياها، المساااااإلا

 أ لوم ا مخدام يمكا الإلالة هذه ري لفيسية،  ناعق او  كا ية تجمعات  ثل تفصيلي ولية تجميعي  سموى

 .المااحل  معددب المعاينة

 

 المااحل  معددب العينة  يحات .6.1

 .الافيسية المعاينة بوحدات إعال بإعداد يكمفى حيح والمال الوقت ري توريا •

 إلل ري عينات  اااإلو أ ااالوم ا ااامخدام الممكا  ا حيح بالماو ة المااحل  معددب العينة تمسااان •

 .األخاى المااحل عا  خملف  احلة

 

 :و لو  مساوية لفيسية  عاينة وحدات إلى المجممس تلسين المااحل الممعددب المعاينة أ لوم ضما ويفضل هذا 

 المعاينة بوحدات إعال إعداد ري إلبيا وقت يإلمال  سااابيا إلبيا الافيساااية المعاينة وحدات حجن يكوت عند ا •

 .الثا وية

وحدات  بيا يدا يا  المنلل عملية ري وقت إلى يإلمال صااااغيا الافيسااااية المعاينة وحدات حجن يكوت عند ا •

 العينة.

 

 الافيسية  المعاينة وحدات اخميال أ لوم .6.2

 .البسيطة العشوافية العينة ا مخدام يمكا  مجا سة الافيسية المعاينة وحدات إلا ت إ ا •

 .عبلة إلل  ا عينة و إلو عبلات إلى الافيسية المعاينة وحدات تلسين يمكا تفاوت و د إ ا •

 .الإلجن  س الممنا بة العينة ا مخدام يمكا إلبيا المفاوت إلات إ ا •

 لخطأ  مإليح غيا تلديا على الإلصاااول بمكات الصاااعوبة  ا يكوت قد ولكا المنميمة العينة ا ااامخدام يمكا •

 .المعاينة

 الطبلية، المنميمة، البسيطة، العشوافية: المعاينة أ اليو  ا بأي أيضا اخميالها ريمكا الثا وية المعاينة وحدات أ ا

 .الإلجن  س الممنا بة أو العنلودية،
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 العينة حجم تقدير: الثالثالفصل 

 

صل هذا يمناول ضوع الف سح تنفيذ عند الالنم العينة حجن تلديا  و صافي    األ ا ية الممطلبات هي و ا  عيا، اح

 عاق ورق العينة حجن تلديا الية ا ااامعااض الى إضاااارة. العينة لإلجن أ ثل تلديا الى للوصاااول توراها يجو المي

 . المخملفة اإلحصافية المعاينة وأ اليو

 

 تحديد المؤشرات الالزمة لحساب حجم العينة .1

 يجو المي الممغياات  ا عدد على تعممد لياضاااية و عادالت صاااي  أ اااام على تلوم العينة حجن تلديا عملية تإ

 : يلي إلما هي الممغياات هذه تإ. المنا و العينة حجن حسام عملية ا اا  عند تواراها

 ،%90) يكوت إلأت العينة،  ا الإلجن هذا على باالعمماد تبنى  وف المي بالملدياات الثلة  سموى  عارة .1

صافيا تمثل وهي..( ،% 99 ،95% ساحات اح  عند ا الليا ي الطبيعي المنإلنى تإلت الطبيعي المونيس  

لة دل ة وتاتبط. الموالي على....Z (1.64، 1.96، 2.58  ) قين تكوت مة الث لديا بلي عا الم با با الت   س  و 

 .بالملديا الثلة  سموى يحاد العينة حجن ناد إللما أي العينة، حجن

 والليمة الإلليلية الليمة بيا الفاق أي بغ المسمو  الخطأ قيمة عا عبالب وهو الملديا، ري الخطأ ها ش .2

  س عاديا العينة حجن ويمنا ااو هذا العينة، بيا ات با اامخدام لها تلديا إيجاد طلوملما للمعلمة الملدياية

 .العينة حجن ناد إللما( الخطأ يلل أي) دقة الملديا يحداد أي الملديا دقة  سموى

 المجممس تبايا قيمة إلا ت را ا تلدياها، المي  اااايمن بالمعلمة الخاص المجممس وحدات ري المبايا  لدال .3

 المسااح  ا الهدف يكوت قد أحيا ا. لها  نا ااو تلديا ايجاد ريجو تلدياه المطلوم للمؤزااا  عاورة غيا

  ؤزاااا اخميال  ا البد. عديدب  ؤزااااات تلديا المساااح  ا الهدف إلات رذا. واحد  ؤزاااا  ا أإلثا تلديا

 بمساااموى المطلوبة المؤزااااات إلارة تلديا ري عليها يعممد عينة حجن لملديا( key indicator)  نا اااو

 .الدقة  ا إلاف

 

 إلا ت ركلما العينة، حجن حساااام ري( الخطأ وها ش الثلة  ساااموى)  ا إلل الخميال دلا اااة  ا هنا للباحح البد

سموى إلات وإللما صغياا،( d الملديا عند المطلوم الخطأ حد أي) الخطأ ها ش قيمة سمو  الخطأ بمجاون الثلة    الم

  ا لكل بدافل عدب دلا ة خالل  ا تكوت الموضوع هذا دلا ة تإ. أإلبا عينة حجن احمال إللما عالي،( d) الليمة بغ

 لملوم العينة، لإلجن  خملفة  اايناليوهات عدب وضااس يمن  لو أ ااام وعلى( d) الخطأ وها ش( z) الثلة  سااموى

 .المماحة والبشاية المادية والمسملح ات للمكاليف ورلا بينها بالموان ة المسح إدالب

 :المالية الطاق أحد ورق ريكوت العينة، حجن لملديا المنا و المبايا  لدال اخميال  وضوع  اأ

 

 المجتمع لتباين المسبق التقدير .2

 الاقمية، للمؤزاااات( 𝜎2) المجممس لمبايا قيمة تورا أ ااام على تلوم العينة احجام تلديا  عادالت وتاإليو بنا  تإ

 المجممس تبايا تلديا خاللها  ا يمكا أ اليو عدب هنالو احصافيا. المباينات لهذه تلديا عملية ا اا   ا البد هنا  ا

 :العينة حجن حسام ألغااض

 

  احلميا على العينة تجحفة: ولاأل األ لوم .2.1

  اااإلو يمن األولى الماحلة ري  احلميا، على تنفيذهما يمن  حفيا الى العينة تلساااين يمن الطايلة هذه ضاااما

شوافية عينة سيطة ع 𝑠1 بالملداليا المبايا قين أ ا ها على لدلت( 𝑛1) بإلجن ب
سمخدم هذا. 𝑃1̂  أو 2  الملديا هذ وي

 (.n) النهافي العينة حجن لإلسام
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 وحدات  ااااإلو يمن. الملديا هذا على اعممادا العينة حجن يإلسااااو المبايا قيمة تلديا بعد الثا ية الماحلة وري

 .الكلي العينة حجن  ا الممبلية المعاينة

 

 (:1) ثال 

أ ااااب. وإلات هذا الإلجن لية  بنيا على  2000إ ا إلات حجن العينة المموقس لدلا اااة  مو اااط إ فاق األ ااااب هو 

( أ ااااب اخميالا 500أ اااام و ود قيمة  عاورة لمبايا األ اااا ري اال فاق على السااالس. يمن هنا االإلمفا  باخميال )

 ا  جممس الدلا ة ويمن على أ ا ها تلديا المبايا، ثن يسمخدم هذا الملديا لإلسام حجن العينة، رلد عشوافيا 

( أ اااب. عندها يمن ا اامكمال 2300ييها أت حجن العينة الكاري )بمسااموى الثلة والدقة المإلددتيا  ساابلا( هو )

  نشأب. 1700أي  500و 2300المسح بوحدات العينة الممبلية وهي  لدال الفاق بيا 

 لوم رهي أل ا  إلددات ا مخدام هذ اأ، pأو  𝑆2هن  ا يميح هذا األ لوم هو توريا تلدياات  وثوق بها لمعلمة أإت 

ت أ االوم  ااإلو العينة ا لساان الى  حفيا إلل  ح  تن  ا إلى  هد إلبيا ووقت عويل. إضااارة الى  لو إ غ يإلمال أ

 خميالاخا، أي لن توظف  ياية االحمماالت ري  خملفة عا اآلخاللغ  ااإلو وحدات عينة بكسااا  عاينة أي باحممالية 

 العينة بشكلها األ ثل. 

 

 األ لوم الثا ي: ا اا   سح تجايبي .2.2

سية لمخدم  سو  الافي سو  المجايبية المي يمن تنفيذها قبيل الم يلوم هذا األ لوم على اال مفادب  ا بيا ات الم

لمدقيق الضااابط إضاااارة الى تلدياات اعدا د الكوادل الالن ة لمنفيذ اهداف أخاى إلاخمبال ا اااممالات المساااح وقواعد ا

 ا األهداف األخاى المي يمكا وضااعها للمسااو  المجايبية هو اال اامفادب  ا بيا اتها ري تلديا  ت واحداً إالمسااح. 

 .تبايا المجممس وحسام األخطا  المعيالية الالن ة لملديا حجن عينة المسح الافيسي

 

 االعمماد على  مافج  سو   ابلة األ لوم الثالح: .2.3

يعمبا هذا األ لوم األإلثا زيوعا ري الجا و المطبيلي، ا  عند تلديا حجن العينة المنا و يمن الا وع الى  سو  

 اااااابلة تن تنفيذها على  فة المجممس او حمى على  جممس اخا  شاااااابغ و لو لملديا قيمة الخطأ المعيالي 

(Standard error وعلى الاغن  ا )ت المبايا يعمبا أإلثا ا اااملاال  ا المغياات المي تإلصااال ري  ؤزااااات النحعة أ

ت  لدال اال إلااف المعيالي المعممد على هذا المبايا قد يإلمال أحيا ا ا اا  تعديل أالماإلحية للياهاب قيد الدلا ة اال 

 . نا و عليغ الحممال حصول تغياات ري  لوك الياهاب  س الح ا

 

 أل لوم الاابس: تلديا النسبة للخصافص الوصفيةا .2.4

ت  ؤزاات النسبة )عدد الإلاالت المي تمصف بها الياهاب المدلو ة إلى عدد الإلاالت الكلي( هي  ا المؤزاات إ

ت إللما إلا ت النسبة قايبة أ. و ا المعلوم pاأل ا ية ري الدلا ات والمسو . رما الممكا إعطا  تلديا للنسبة 

ت المبايا هو إ( رp=0.3ما إلات تلديا المبايا دقيلا. رإ ا إلا ت  ثال النساااابة الإلليلية ري المجممس ) ا الواقس إلل

(𝑆2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0.3 × 0.7 = 0.21) 

 

 ، أي عندها تكوت:0.5ت  لدال المبايا يكوت ري حده األعلى عند ا تكوت قيمة النسبة تساوي أيالحظ 

(𝑆2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0.5 × 0.5 = 0.25) 
 مطلو اخميال أإلبا حجن عينة ري ظل  سموى الثلة والدقة المعممديا  سبلا. االرمااض ي وهذا

هنا إ ا إلات  لدال المبايا غيا  علوم لياهاب  عينة، وألد ا تلديا حجن عينة  نا اااو لها يمن تإلديد  لدال المبايا   ا

 رهو يعطي أإلبا حجن عينة  مكا إلأ اا  احمااني. 0.25بالملدال 
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 المتغير المناسب لتقدير حجم العينة ختيارا .3

ت الهدف  ا تنفيذ  ساااح احصاااافي ال يلمصاااا على عملية  مس بيا ات خاصاااة إ ا المعلوم ري الجا و المطبيلي 

زا واحد رلط، ا  البد و سح و لو لمإلليل الياهاب المدلو ة أبمؤ زاات تجمس عنها بيا ات الم ت يكوت هناك عدب  ؤ

اخا أصاابح هناك تاإليحا  ا قبل  عين المؤ ااسااات اإلحصااافية الوعنية والدولية  إلو  ا  خملف الجوا و.  ا  ا و 

تنفيذ  سااو  إحصااافية تكوت  ات  ؤزاااات  معددب، رفي ظل تطول أ اااليو  مس البيا ات و عالجمها آليا أصاابإلت 

ذه المسااو  ( زااافعة اال اامخدام. حيح تورا  مافج  ثل هMulti-indicators Surveysالمسااو   معددب المؤزاااات )

( Multi-indicators cluster Surveys ؤزاااات عديدب و خملفة.  ا أ ثلة  لو المسااح العنلودي  معدد المؤزاااات )

 الذي يهدف إلى  مس  ؤزاات تفصيلية عا وضس الطفل واألم و ا يإليط بهما  ا ظاوف وعوا ل.

 

وع  ا المساااو  هو الية وأ ااالوم اخميال ت  وا غ عند تإلديد حجن عينة هذا النأإت المإلدي الافيساااي الذي يمكا 

ت يفان حجن عينة إلاف إلعطا  تلديا لليمة هذا المؤزا، وتلدياات للمؤزاات األخاى أالمؤزا المنا و الذي يمكا 

 ري المسح بإليح تمسن  ميعها بالدقة والكفا ب.  

ا ااو لمإلديد حجن العينة يكوت  ثل ري اخميال المؤزااا المنإت هذا المإلدي يلود ا الى  ميجة وهي أت األ االوم األ

 ورلا لما يلي:

يمطلو أإلبا حجن  ، بإليحنهاتإلديد  ميس المؤزااات المهمة المي يمضامنها المساح، واخميال  ؤزاا  هن   •

 عينة 

الإلاص على أال تلل  سبة الخطأ )عا حد  عيا( للمؤزاات المخملفة المي يجاي العمل على  مس بيا ات  •

 عنها. 

ة، واخميال الفئة األقل  ساابة ري المجممس  س  ااعاب أهمية تلو الفئة ري  جمل تإلديد الفئات المساامهدر •

 أهداف المسح.

 

 (:2) ثال 

%( وإلات 82إ ا إلات  ؤزا  سبة األ ا المي لديها إ فاق على السلس المعماب ري  سح دخل وأ فاق األ اب هو )

سبة األ ا المي لديها عالم ري المدالم ) زا   زا  %( على الموالي.60 ؤ سإلوبة  ا المؤ رإت حجن العينة الم

األول ينبغي أت يكوت هو المعممد على الاغن  ا أت المؤزا الثا ي يمطلو حجن عينة أإلبا، إلما يمضح  ا العمليات 

 .d=0.05و  Z=1.96الإلسابية اآلتية بارمااض أت 

 

𝑛1= (1.96)2 (0.82)(0.18) 

(0.05)2
=202 

𝑛2= (1.96)2 (0.6)(0.4) 

(0.05)2
=369 

ت إالمؤزا األول ري هذا المسح  ا المؤزاات الافيسية واهميمغ تمفوق إلثياا على المؤزا الثا ي، وعليغ ريعمبا 

  اب.ليست  بالب للوصول الى  ؤزا ال يعد أ ا يا ري  سح دخل وأ فاق األ 369إلى  202نيادب حجن العينة  ا 

 

 (𝒑تقدير حجم العينة لتقدير مؤشر النسبة ) .4

المنا و ياتبط بطبيعة و وع المؤزا الافيسي الذي  وف تسمخدم بيا ات العينة ري تلدياه،  ت تلديا حجن العينةإ

رلد تكوت المؤزاات لقمية إلالممو ط الإلسابي، إلممو ط الطول )بالسنممما(، أو  مو ط ونت العبوب )بالغاام(، أو 

اب )أي  سااابة تكاالاها(،  ثل  مو اااط دل ات الطلبة )بالدل ة(، أو قد تكوت المؤزااااات تهمن بنسااابة حدوث الياه

 . سبة المدخنيا البالغيا



 

 

 

 

 

   

22   

تلوم اللواعد اإلحصافية ري تلديا حجن العينات  وا  إلا ت تهمن ري تلديا  ؤزاات لقمية او  ؤزاات  سبة، تلوم 

 على أ ام خصافص المونيس الطبيعي.

 

 المإلدد  سبلا( dحجن العينة لملديا  سبة المجممس بداللة  لدال  لاع الخطأ المطلق ) .4.1

و بارمااضغ قيمة أو بنا  على تجابة قبلية أ، و لو باالعمماد على  سح  ابق  𝑝هو تلديا لنسبة المجممس  �̂�إ ا إلات 

  عينة، ورق أ لوم المعاينة العشوافية البسيطة يكوت تونيس المعاينة للملديا هو المونيس الطبيعي الملايبي حيح 

𝐸(�̂�) = 𝑝 وتباين 𝑣𝑎𝑟(𝑃
^ ) =

𝑝(1−𝑝)

𝑛
 

ها ش الخطأ وهو عبالب عا الفاق بيا  ساابة المجممس الإلليلية والنساابة الملدلب  ا العينة، ويمن  dالليمة  تمثل

 المعبيا عنها بالصيغة اآلتية:

D= 𝑍1−𝛼

2
 
√

�̂��̂�

𝑛
 …… )1) 

  �̂� = (1 − �̂�) :حيث أن 

𝑧1−𝑎قيمة  تعبا

2

سبة الملدلب  ا  مو ط العينة )( عا عدد األخطا  المعيالية المي تبمعد 1ري العالقة )  (. pريها الن

( يمطلو نيادب d( تعطي داللة لمساااموى الدقة، للإلصاااول على قيمة صاااغياب ل )d)أي الفاق بينهما( أي أت قيمة )

%  ا  ساااو العينات الممكنة  اااملس ضاااما  ا 95 لو هو  تفسااايارإت  Z=1.96حجن العينة، رإ ا اخميات الليمة 

 . standard errorsالمعيالية   ا األخطا 1.96 لداله   

ت الإلاص على أت يكوت الفاق بيا النساااابة الإلليلية والنساااابة الملدلب  ا العينة أ ا  اااابق يلود إلى اللول ب إت

( أعاله بداللة قيمة 1. وللإلصول على حجن العينة يمكا حل المعادلة )صغياا  دا يعني اخميال حجن عينة إلبيا  سبياً 

(n)  المالي:لنإلصل على 

n= 
(𝑍1−𝛼

2

)

2

𝑑2 �̂��̂� …… (2) 

 

 

ضح سط ري العالقة ) يم تمغيا  nرإت  Z(، عند قيمة  عينة ل 2 ا المعادلة أعاله أت حجن العينة يحداد بحيادب قيمة الب

 .�̂�تبعا لمغيا قيمة 

 ساااوية ل  �̂� هو عند ا تكوت قيمة النساابة بارمااض ثبات ها ش الخطأ و سااموى الثلة، إت أإلبا حجن عينة  مكا

 .�̂��̂� =0.25 ( عندها يكوت  لدال0.5)

 

 εحجن العينة لملديا  سبة المجممس بداللة الفاق النسبي  .4.2

يمكا تلديا حجن العينة لية باالعمماد على  لدال الخطأ المطلق وا ما على  لدال الخطأ إلنساابة  ا قيمة الملديا 

p،  أي عند ا يكوت  لدال الخطأd= 휀𝑝  أعاله يكوت تلديا حجن العينة إلالمالي: (1المعادلة ). ورق 

𝑛 =  
�̂�(𝑍1−𝛼

2

)

2

(𝑝)(𝜖)2 …… (3) 

ت قيمة الخطأ المطلق إر ε=0.10، وإلا ت قيمة الملديا المطلوبة ضاااما  �̂� =0.2 على  ااابيل المثال إ ا إلا ت قيمة

 ، ري هذه الإلالة يكوت حجن العينة الملدل هو:0.2X0.10=0.02=dبالنلاع هي 
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𝑛 =  
0.8(1.96)2

(0.2)(0.10)2
= 1536 

 

 ( μتقدير حجم العينة لتقدير المتوسط ) .5

ت المبدأ إإ ا إلا ت المؤزااااات المطلوم تلدياها هي ليسااات  ساااو وا ما  مو اااطات او  جا يس، ري هذه الإلالة 

اإلحصافي لإلسام حجن العينة الالنم اخمياله ال يخملف عا حسام حجن العينة ري حال تلديا المؤزاات المي تكوت 

 زكل  سو.   على 

 

 (dحجن العينة لملديا  مو ط المجممس بداللة الخطأ بالنلاع ) .5.1

صول إلى تلديا  نا و للممو ط )إ صيغة μت حجن العينة الالنم للو سو حجن العينة باعمماد ال ( لممغيا  عيا، يإل

 المالية:

  n=
(𝑍1−𝛼

2

)

2

𝜎2

𝑑2
   …… (4) 

 حيح أت:

 𝜎2 هو تبايا المجممس، ويمكا تلدياه با مخدام  لدال :𝑠2   شابغ او باالعمماد على  مافج سح  ابق   لعينة  ا  

  سح قبلي.

   d تمثل حد الخطأ المساااامو  بغ ري الملديا وهي: الليمة المطللة للفاق الماغوم عدم تجاونه بيا  مو ااااط :

 (.�̅�ينة )( والممو ط الملدل  ا بيا ات العμالمجممس الإلليلي )

 

 (:3) ثال 

( إلغن ... عند تلديا  مو ااط اإل مال ري الإليانب 140تشاايا المعلو ات إلى أت المبايا ري ا مال عدد  ا المحالع هو )

الحلاعية الواحدب بإليح ال يحيد الفاق بيا الممو ااااط الملدل  ا  عطيات العينة وبيا الممو ااااط الإلليلي عا )إلغن 

 حجن العينة الالنم )عدد الإليانات( لملديا  مو ط عدد ا مال الإليانب إلالمالي:ت إ%. ر95واحد(، بمسموى ثلة 

  d=1أت الخطأ المطلق المسمو  بغ هو 

   𝜎2 = 140 ، وتبايا المجممس هوz=1.96% هي 95المي تإللق ثلة قدلها  Zقيمة 

 ( أعاله يكوت تلديا حجن العينة إلالمالي:4ورق المعادلة )

n= (140)(1.96)2

12
 =538 

( هو حجن إلبياا  ساابيا و والساابو هو اخميال حجن خطأ  طلق صااغيا، رإ ا قبلنا بفاق ال 538إت حجن العينة البال  )

 ( رإت حجن العينة  ينخفض بشكل إلبيا، حيح:d=2إلغن )أي  2يمجاون 

n= (140)(1.96)2

22  =134 

 ( εحجن العينة لملديا  مو ط المجممس بداللة الخطأ  لا ا بنسبة  ا المعلمة ) .5.2

( بالصاايغة 4إ ا  ا تن اعمماد راق  ساابي للخطأ المساامو  بغ بدال  ا الفاق بالنلاع، عند  لو تساامبدل الصاايغة )

 اآلتية:

 (5). …… n= 𝑍2𝜎2

𝜀2(𝜇)2 
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 حيح أت:

 ε سبة الخطأ المسمو  بغ  : 

μ )علمة المجممس )الو ط الإلسابي  : 

على الماتيو  ا  سااااو  أو  𝑠2و  �̅�قد ال تكوت  موراب، عند  لو يساااامعاض عنها باللين  μ 𝜎2 لكا اللين الإلليلية

 دلا ات  ابلة، أو اال معا ة ببعض المسو  المجايبية المإلدودب. بإليح يصبح حجن العينة إلالمالي:

…… (6) n= 𝑍2𝑠2

𝜀2(�̅�)2 

 (:4) ثال 

سمو  بغ هو أت يلس   سابق إ ا إلات الخطأ الم ضما ري المثال ال %  ا اللين الإلليلية للممو ط، 5مو ط العينة 

رإت حجن العينة الالن ة ، 250ت  لدال المبايا أو, (μ =80( إلغن )أي80المي تشااايا دلا اااة  اااابلة إلى أ ها تبل  )

  يكوت:

n=(250)(1.96)2

(0.05)2(80)2
= 60 

 Coefficient of) االخمالف ا هي إال قيمة  ابس  عا ل  𝜇2إلى  𝜎2(  الحظ أت  ساااابة 5إ ا  ا  يا ا الى المعادلة )

Variation:حيح أت ) 

C.V= 𝜎

𝜇
 

 ت هذا المعا ل ري الغالو غيا  مورا يمن تلدياه  ا بيا ات العينة لمسح  ابق.إ

رإ ا إلات الماغوم ريغ اعمماد قيمة  عا ل االخمالف لملديا حجن العينة للمسااااح الإلالي، ريمكا المعبيا عا  لو 

 :بالصيغة المالية

…… (7) n= 
(𝑍1−𝛼

2

)

2

(𝐶.𝑉)2

𝜀2 

  تقديرات حجم العينة في المعاينة الطبقية .6

سيطة، ولكا إ شوافية الب شكل أ ا ي عند أ لوم تطبيق المعاينة الع سابلة تنطبق ب ت تلدياات حجن العينة ال

البسايطة، رهو يلوم على أ اام ت أ الوم المعاينة الطبلية يخملف عنغ ري أ الوم العشاوافية إوإلما بينا  اابلا 

تلسااااين المجممس الى عبلات  ساااامللة يمن تلديا حجن العينة و عاينة إلل عبلة بشااااكل  سااااملل تبعا لعدد  ا 

 .   الممغياات وهي  لدال المبايا ري الطبلة الواحدب وإللفة  عاينة الوحدب الواحدب وحجن الطبلة

 ت:أوالخطأ المعيالي للملديا حيح  dلمسمو  بغ ت صيغة حجن العينة تنطلق  ا العالقة بيا الخطأ اإ

𝑑 = 𝑍. 𝑆(�̅�) 
  ، وباالعمماد على الصاايغة المالية للخطأ المعيالي لملديا العينة الطبلية:Zو سااموى الثلة  dرا ا حدد ا قيمة الخطأ 

𝑆2(�̅�𝑠𝑡) =
𝑑2

𝑍2 = 𝐵2 . :يكوت حجن العينة الطبلية الكلي إلالمالي 

 ري حالة المونيس الممساوي: •

𝑛𝑒𝑞 =
𝐿 ∑ 𝑁ℎ

2𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

𝑁2𝐵2+∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

  …… (8) 

 

 :ري حالة المونيس الممنا و •
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𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝 =
𝑁 ∑ 𝑁ℎ

2𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

𝑁2𝐵2+∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

 …… (9) 

 :ري حالة تونيس  يمات •

𝑛𝑁𝑒𝑦 =
(∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ

𝐿
ℎ=1 )

2

𝑁2𝐵2+∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

 …… (10) 

 :ري حالة المونيس األ ثل •

𝑛𝑜𝑝𝑡 =
∑(𝑁ℎ𝑆ℎ√𝐶ℎ) ∑

𝑁ℎ𝑆ℎ

√𝐶ℎ

𝑁2𝐵2+ ∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

 …… (11) 

 

  وافمة حجن العينة الطبلية ورق الكلف المإلددب للمسح .6.1

إ ا إلا ت الميحا ية المماحة للمسح )بالعينة( هي المإلدد الوحيد لإلجن العينة، وإلا ت إللفة العمل الميدا ي الماتبطة 

( )أي أت إللفة 𝐶ℎالبيا ات ) ( وهي  بينة على أ ااااام إللفة الوحدب الواحدب لجميسCبإلجن العينة  إلددب الكمية )

 الوحدب الواحدب ثابمة لكل الطبلات(، يإلسو حجن العينة بمو و الصيغة المالية:

…… )12(  𝑛 =
𝐶

𝑐ℎ
 

 (:5) ثال 

ية المماحة للعمل الميدا ي  كاليف الكل إلا ت الم نة  160000إ ا  يا ات  ا وحدب المعاي فة  مس الب دلهن وإلا ت إلل

 العينة الكلي يكوت:دلهن، رإت حجن  100الواحدب 

n= 𝑐

𝑐ℎ
=

160000

100
= 1600 

 الكلفة الكلية  إلددب  سبلا وتباينات الطبلات ثابمة  س اخمالف الكلف بيا الطبلات •

( تخملف  ا 𝑐ℎت إللفة وحدب المعاينة الواحدب )أو ، 𝑐بارمااض أت الكلفة الكلية للمساااح  علو ة  سااابلا وتسااااوي 

 :يإلسو إلالماليعبلة ألخاى، رإت حجن العينة الكلي 

 

…… (13) 𝑛 = 𝐶.
∑

𝑁ℎ

√𝐶ℎ

∑ 𝑁ℎ√𝑐ℎ
     

 (:6) ثال 

 دلهن، وإلا ت تفاصيل الإلجن والكلفة، إلما ري الجدول: 000و160إ ا حددت الكلفة الكلية م 

𝑵𝒉 √𝑪𝒉⁄  𝑵𝒉√𝑪𝒉  الطبقات   

√𝑪𝒉 𝑪𝒉 𝑵𝒉 Stratum No. 

667 24000 6 36 4000 1 

300 24300 9 81 2700 2 

160 16000 10 100 1600 3 
 المجموع 8300   64300 1127
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 ت حجن العينة الملدل هو:إ

= 2805    = (160000)(1127)

64300
   𝑛 = 𝐶.

∑
𝑁ℎ

√𝐶ℎ

∑ 𝑁ℎ√𝐶ℎ
 

ت أحال  الطبلات الكلفة الكلية  إلددب  ساااابلا  س اخمالف إلل  ا احجام الطبلات والمباينات والكلف بيا •

إلل  ا احجام الطبلات، و لدال المبايا لكل  نها قين  الكلفة الكلية للمسااااح  علو ة  ساااابلا، بينما إلات

  خملفة رأت تلديا حجن العينة يكوت ورق المعادلة المالية:

…… (14) 𝑛 = 𝐶.
∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ √𝑐ℎ⁄𝐿

ℎ=1

∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ√𝑐ℎ
𝐿
ℎ=1

 

 الكلف والمبايا  إلددب  سبلا على  سموى الطبلة، عند  سموى  ا الدقة  علوم  سبلا •

وإللفة المسااح المعلو ة  ساابلا بمسااموى الدقة المطلوم، ريمن تلديا حجن إ ا  ا تن لبط إلل  ا حجن العينة 

 العينة على النإلو المالي:

𝑛 =
∑(𝑁ℎ𝑆ℎ√𝐶ℎ)(∑

𝑁ℎ𝑆ℎ

√𝐶ℎ
)

𝑁2𝐵2+ ∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
𝐿
ℎ=1

 …… (15) 

𝐵يساااوي   ةهو  لدال  سااموى دقة  عين Bت أحيح  =
𝑑

𝑧
بينما   رهو ها ش الخطأ المإلدد  ساابلا. d ا الملدال أ،   

 هي تمعلق بمسموى الثلة المطلوم ري الملدياات. Zقيمة 

 

  دور أثر التصميم  في تقدير حجم العينة بالمعاينة العنقودية  .7

يعمبا ا االوم المعاينة العشااوافية البساايطة حجا اال ااام ري تصااا ين المعاينة االخاى، و ميجة لمإلددات  خملفة 

تورا إعال  عاينة دقيق أحيا ا، يلجأ الى ا اااااليو  عاينة   ثل عدم تورا المجا ة ري المجممس، الكلفة العالية، عدم

أإلثا تعليد ولكنها بنيت على ا ام العينة العشوافية البسيطة. رفي المعاينة العنلودية هناك قين احممالية  خملفة 

 تاتبط بخصاااوصاااية إلل عنلود وهذه تؤدي الى خصاااافص قد ال تنطبق  س ارمااض اال اااملاللية والمطابق ري المونيس

إلل وتعليدات ري المإلليالت  لذي يؤدي الى ظهول  شاااااا عات أإلثا تعليد اال ا ا ما الى توني االحممالي للمجممس وا 

 االحصافية.

سموى ثلة وحد خطأ  ضما   سح  عيا. لمإلديد حجن العينة المطلوم  إ ا  ا لغبنا بمطبيق المعاينة العنلودية ري  

اللية والمطابق ري البيا ات وأ ها تمونع تونيس عبيعي وباالعمماد  علو يا يلجأ ري هذه الإلالة الى ارمااض اال اااامل

 على المعادالت المشملة ورق هذا الفاض  إلصل على حجن العينة الملدل.  

ت تبايا المعاينة أت حجن العينة المسإلوم هو  لال لعينة عشوافية بسيطة وليست عنلودية، ولكا  ا المعلوم أال إ

 نا بإلا ة الى المغلو على  لو  ا خالل نيادب ألمعاينة العشااوافية البساايطة  ما يعني على  ا تبايا اأالعنلودية 

 لى تبايا العشوافية البسيطة. إلى حد  عيا يكوت ريغ المبايا أقام  ا يكوت إحجن العينة ري المعاينة العنلودية 

صمين   سبي يبيا المأثيا المموقس ال مخدام ت سمخدم  عا ل   عاينة  عيا بدال  ا ا مخدام بنا  على  ا  بق، ي

 العينة العشوافية البسيط يسمى هذا المعا ل بمأثيا المصمين.

 

هو  ساابة تبايا المصاامين الفعلي الى تبايا المصاامين العشااوافي البساايط، وهو  ليام للكفا ب  تأثير التصــميم:

 :النسبية ويعبا عنغ لياضياً 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝜃) =
𝑉𝑎𝑟𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑠.(�̂�)

𝑉𝑎𝑟𝑆𝑅𝑆 (�̂�)
 …… (16) 
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ت المضااخن ري المبايا ري ا االوم المعاينة العنلودية يعود الى المصاامين العنلودي، وعليغ يمكا إيمضااح  ما  اابق 

تفساايا إثا المصاامين على ا غ  لدال المضااخن ري تبايا الملديا  ميجة ال اامخدام المصاامين العنلودي بدال  ا العينة 

 العشوافية البسيطة.

عدد وحدات المعاينة الذي يجو اخمياله  ا  نطلة العد الواحدب ياتبط التباعا  بازاااااب بليمة أثا ت إخا آ ا  ا و 

 المصمين ورق المعادلة المالية:

𝑑𝑒𝑓𝑓 = 1 + 𝛿𝑥 × (�̅� − 1) 
 ت:أحيح 

𝑑𝑒𝑓𝑓  =          أثا المصمين 

 x = الواقعة ضما  نطلة العد الافيسية الواحدب. وحدات المعاينة الثا وية لدال االلتباع الداخلي بيا  

 

_

n= .هو  مو ط عدد وحدات العينة الثا وية المسإلوم  ا  نطلة العد الافيسية الواحدب 

ت  لدال أثا المصمين يمنا و عاديا  س إلل  ا عدد وحدات العينة الثا وية ري  نطلة العد أيمضح  ا المعادلة أعاله 

 الافيسية، و س  لدال االلتباع الداخلي بيا وحدات المعاينة ري  نطلة العد الافيسية الواحدب.

 

 (:7) ثال 

شابهة  ابلا لنفة المجممس، بإليح  سو    لدلا ة  مو ط دخل األ اب  ثال ري  جممس  ا، وباالعمماد على  

    العينميا بياالمبايا الناتج ت  ساابة طة، وإلا اخميات آ ذاك عينميا عشااوافيا االولى عنلودية والثا ية عشااوافية بسااي

إت حجن عينة المسااح الإلالي الالنم للوصااول الى تلديا لممو ااط دخل األ اااب ورق ر،  1.4) أثا المصاامين ( هي 

 ، ورق العينة العشوافية البسيطة: d=1.5وها ش خطأ  لداله     z=1.96% أي 95 سموى ثلة  لداله 

632
5.1

37096.1
2

2

2

2

===
d

Sz SRS

SRSn 

 نشااأب، إ ا ا اامخد نا العينة  632% هو 95أي إت حجن العينة العشااوافية البساايطة المطلوم ضااما  سااموى ثلة 

ت  لدال المبايا  اااايكوت اعلى  نغ ري العينة البساااايطة وعليغ البد  ا تعديل حجن العينة أالعنلودية بالمأإليد 

إلدد. هنا البد  ا تعديل حجن العينة بمأثيا لعحاعة بملدال المبايا والمإلارية على الملديا ضااااما حد الخطأ الم

 ت:أالمصمين أي 

𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑑𝑒𝑓𝑓 × 𝑛𝑆𝑅𝑆 
ي أ، 1.4 ضاوبا بليمة تأثيا المصمين  632ت حجن العينة العنلودية يكوت إ، ر 1.4ت قيمة تأثيا المصمين تساوي أوبما 

 وحدب  عاينة ثا وية. 885
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 أبو ظبي–في مركز اإلحصاء  المعاينةأساليب : الرابعالفصل 

 

ضاااما إعال المهام الموإلل بمنفيذها  اإلح اإلحصاااا  أبو ظبي، والمي تمناول تنفيذ المساااو  اإلحصاااافية بكارة أ واعها 

االقمصادية واأل اية والحلاعية والبيئية المي تهدف الى توريا إحصا ات ل مية خاصة بإ الب أبو ظبي. هذا إضارة الى 

 صمين و إلو العينات المي قد تطلو  ا  خملف  ؤ سات ودوافا حكو ة أبو ظبي. دوله ري ت

يلوم الماإلح ببنا  اعا المعاينة بأ واعها المخملفة ويمابس بشااااكل دولي و ساااامما عمليات تإلديح هذه األعا، بإليح 

الكفا ب والدقة. تسمخدم ري تصمين و إلو عينات إحصافية قادلب على تمثيل المجممس اإلحصافي بأعلى دل ة  ا 

 وبنا  على هذه األعا تمن إ اا ات تلديا احجام العينات المطلوبة، و إلو العينات اإلحصافية بمخملف أ واعها.

 

    يأبو ظب –أطر المعاينة في مركز اإلحصاء  .1

افط ت إعال المعاينة هو عبالب عا قافمة بجميس وحدات المجممس قيد البإلح والدلا ااااة، أو قد تكوت على زااااكل خاإ

 غاارية توضح إلارة وحدات المجممس.  هذا وتمضما قافمة اإلعال  مغياات تعايفية و غاارية يسمدل  ا خاللها على 

وحدات المجممس، هذا إضااارة الى  مغياات رنية أخاى تساااعد ري دلا ااة عبيعة وخصااافص وحدات المجممس ضااما 

لمنشااتت االقمصااادية، او عدد األ ااا ري  نطلة العد اإلعال، إلعدد العمال ري المنشااأب االقمصااادية  ثال ري إعال ا

 الواحدب ضما إعال الوحدات السكنية واأل ا.

سكنية واال ا،  صادية وأعال الوحدات ال شتت االقم شكل أ ا ي ري إيعمبا إلل  ا إعال المن عالات يعممد عليهما ب

 .يأبو ظبتصمين و إلو عينات المسو  االقمصادية واأل اية ري إ الب 

 

  إعال المنشتت االقمصادية  .1.1

: يمضاااما إعال المنشاااتت االقمصاااادية، قافمة بجميس المنشاااتت االقمصاااادية العا لة المي تمالم  شااااع المحتوى

، و لو بإلسو إليا ها اللا و ي، ا  قد تكوت  اإلحا لفيسيا او  نشأب  فادب او يأبو ظباقمصادي واحد او أإلثا ري إ الب 

، أو راع المنشااأب ال تمسااو حسااابات و اإلحها يأبو ظبها الافيسااي إ الب راع يمسااو حسااابات لمنشااأب  اإلح

 . يأبو ظبالافيسي خالل إ الب 

 

ألبعة  على ISIC -4: تصنف ضما هذا اإلعال المنشتت االقمصادية الى عبلات بإلسو النشاع االقمصادي الطبقية

أبو الخاص بالمنشتت االقمصادية لإلكو ة حدود، وعلى  سموى حجن المنشأب ورلا لعدد العمال ريها، ورق المصنيف 

 ، وإلما يلي:يظب

 

 قطاع الصناعة المإلويلية: 

-101( عا ل، المنشااتت الممو ااطة )100- 10( عمال، المنشااتت الصااغياب )9-1المنشااتت  مناهية الصااغا )

 عا ل رأإلثا(.  250( عا ل. المنشتت الكبياب )250

 

 :باقي اللطاعات )المجالب، الخد ات،. الخ(

صغا )الم شتت  مناهية ال صغياب )5-1ن شتت ال شتت الممو طة )50- 6( عمال، المن ( 200-51( عا ل، المن

 عا ل رأإلثا(. 200عا ل. المنشتت الكبياب )
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 هن الممغياات المي يمضمنها اإلعال ريمكا تصنيفها على النإلو المالي:أ ا أ

 أنواع المتغيرات

لقن الإلوض،  وقس المنشأب بالمبنى، عنوات المنشأب، و ا الى اإلقلين، المنطلة،  الممغياات الجغاارية

  لو.

ا ن المنشأب، ولقن الاخصة، ا ن صاحو المنشأب والمديا المسؤول ولقن هاتف  الممغياات المعايفية
 المنشأب.

 خصافص حالة المنشأب، والكيات اللا و ي، والنشاع االقمصادي، وصفة المنشأب،  الممغياات المإلليلية

 

 .يأبو ظبتن بنا  إعال المنشتت االقمصادية بنا  على حصا زا ل للمنشتت االقمصادية ري إ الب  مصدر البيانات:

 

بهدف  واإلبة اإلعال لعملية المغطية والشاامول لكارة المنشااتت االقمصااادية  تحديث إطار المنشــآت االقتصــادية:

 سااامماب تعممد على  مافج المساااو  االقمصاااادية المي تسااامإلدث، او تغلق، او تغيا  شااااعها، تمن عمليات تإلديح 

شاعها او غيات  ا  شتت ريما إ ا توقف   سنوية المي ينفذها الماإلح، ا  يمن  نويا ا اا  المإلديح على حالة المن ال

 وع النشاع، او إ ا تغيا عدد العمال ري المنشاب، هذا إضارة الى تإلديح الممغياات المعايفية والجغاارية الدالة على 

 منشأب. ال

صادية باالعمماد على  شتت االقم شاوع تإلديح إعال المن ضارة لما  بق  ا عمليات تإلديح، يلوم الماإلح بمنفيذ   إ

دخلت  ؤخاا الى لإلصااا قوافن المنشااتت المي  يأبو ظببيا ات السااجالت اإلدالية المموراب  ا  ؤ ااسااات حكو ة 

اضاااارمها الى عال المنشاااتت و لو بهدف الوصاااول الى أإلبا و ا ثن نيالتها  يدا يا لجمس البيا ات الالن ة و الساااوق

 زمول  مكا ري اإلعال الإلالي.

 

    اال ا والوحدات السكنيةإعال  .1.2

 .يأبو ظبعلى ألض إ الب  اللافمةالمأهولة  الوحدات السكنيةاال ا المليمة ضما بجميس يمضما قافمة : المحتوى

 

صدر البيانات: تعداد السااكات  يمن بنا  اإلعال باالعمماد على  ااجالت حصااا المبا ي والمساااإلا واأل ااا  ا واقس م

 .اإلعالضما  ، بإليح تدلل  ميس الوحدات السكنية المأهولة بأ اواال ا والمساإلا

 

أبو و ة يأتي تنيين اإلعال  غااريا  نساجما  س الملسايمات اإلدالية المعممدب لدى حك التنظيم الجغرافي لإلطار:

 ، إضارة الى تلسيمات إحصافية تفصيلية تسمخدم ألغااض المعاينة: يظب

، الإلوض district، المنطلة الفاعية Regionا ا  ساااامويات الملسااااين اإلدالية المعممدب رهي: المنطلة الافيسااااية 

Sector ت  سمويات الملسين اإلحصافي هي  ناعق العد اإلحصافية أ. ري حياEnumeration Area.  

و صاااناعية تمضاااما  با ي ووحدات  اااكنية أتعايف:  نطلة العد هي عبالب عا  نطلة  غاارية  ات حدود عبيعية 

 اال اامثنا اتأ اااب بالممو ااط،  س بعض  200الى  100وأ ااا، بإليح يكوت  مو ااط عدد األ ااا ريها يمااو   ا بيا 

 لة. الخاصة بالمناعق المممدب على  ساحات إلبياب و ات إلثارة  كا ية قلي

بنا  على  ا  اابق، يأتي بنا  وتنيين إعال الوحدات السااكنية واأل ااا على  احلميا، بإليح ينسااجن  س تصااا ين  

 المعاينة اإلحصافية المي يمكا تطبيلها  سملبال:

نا  ) ناعق العد  المرحلة األولى: (، باالعمماد على الخاافط الجغاارية والبيا ات الخاصاااااة Enumeration areasب

 100الى  ناعق عد  سمللة بإليح تإلموي المنطلة الواحدب  يأبو ظببالمبا ي والمساإلا واأل ا، تن تلسين إ الب 

 أ اب.  200-

جموعة ت تشااااكل  نطلة العد الواحدب حوض او  ح   ا حوض، أو أحيا ا قد يمن د ج  أبنا  على  لو،  ا الممكا 

 ا االحواض لمشااكيل  نطلة عد واحدب، و لو بإلسااو حجن وتونيس األ ااا والوحدات السااكنية ري المنطلة. و ا 



 

 

 

 

 

   

30   

 Primary Sampling unitsالجديا بالذإلا إت هذه المناعق بعد عملية بنا  اإلعال يمن اعممادها إلوحدات  عاينة أولية 

(PSUs) . 

تن تاتيبها بإلسو الملسيمات اإلدالية المي ولدت أعاله بد ا  ا اإلقلين بعد إ اا  عمليات تشكيل وبنا   ناعق العد 

و ا ثن اللطاع. وضااما اللطاع الواحد تن تاتيو االحواض تاتيبا حلحو يا بد ا  ا اتجاه الشاامال وا مها  بالجنوم و لو 

 لضمات ا مشال العينة  غااريا.

 

Sector 55 

Sector 70                                          Sectore34 

 

Sector 63     Sector 62 

                                                                                Sector 46                                           

 

ا مشااال داخل الإلوض خاصااة   ا تاتيو  ناعق العد ضااما الإلوض الواحد ركات أيضااا تاتيبا حلحو يا بإليح يضااما أإلباأ

 حواض المي تمضما عدد إلبيا  ا  ناعق العد. ري األ

ضما  نطلة العد الواحدب هناك خاافط  غاارية  سكنية واأل ا  ضما  ميس الوحدات ال ضارة الى اللافمة المي تم باإل

 توضح المواقس المفصيلية للمبا ي والوحدات السكنية ضما  نطلة العد الواحدب. 

 

إعداد قوافن الوحدات الساااكنية المأهولة بأ اااا وقت إعداد اإلعال، يمضاااما إعال الوحدات واأل اااا  لثانية:المرحلة ا

ضااما  نطلة العد الواحدب قافمة بأ ااما  وعناويا  غاارية تفصاايلية يمكا  ا خاللها الوصااول الى الوحدب السااكنية 

ري الوحدات السكنية و وع األ اب المليمة ري  واأل ا المليمة ريها. هذا إضارة الى أ ما  ألبام األ ا المليميا

الوحدب بإلسو  نسية لم األ اب )أ اب  واعنة، أ اب غيا  واعنة، أ اب  ماعية(.  ا هنا تصنف األ ا ضما 

 اإلعال الى  وعيا لفيسييا: 

 

م، هي عبالب عا راد او إلثا يعيشااوت ضااما وحدب  ااكنية واحدب ويمشااالإلوت ري و بات الطعا األســرة الصا:ــة:

وهناك زخص  معالف عليغ  ا بينهن على ا غ لم لأل اب وهو  سؤول عا الماتيبات المعيشية لأل اب، وغالبا  ا 

صة  صنف األ اب على أ ها أ اب خا سية لم األ اب  واعا ت ينفق أرااد األ اب  ا دخل لم األ اب. وإ ا إلات  ن

 أل اب خاصة غيا  واعنة.  واعنة، ا ا إ ا إلا ت  نسية لم األ اب غيا  واعنة رمعمبا ا

 

سرة الجماعية: هي  جموعة  ا األرااد يليموت  عا ري وحدب  كنية واحدب، ال تابطهن عالقة قاابة وال يو د  األ

 لم لأل اب، وغالبا ال يشماإلوت ري تناول و بات الطعام واال فاق عليها  عا.

ويجو الممييح هنا بيا األ ااااب الجماعية ورق هذا المفهوم و عساااكاات العمال، رمعساااكاات العمال تكوت وحدات  

 كنية إلبياب وتكوت ادالاتها  ا قبل  ؤ سة أو زاإلة  عينة تشغل األرااد المليميا ري المعسكا، بينما األ اب 

وليا عا الماتيبات المعيشية وإدالب المسكا الذي الجماعية يكوت األرااد المليميا ري الوحدب السكنية هن المسؤ

 يليموت ريغ.
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 تحديث إطار الوحدات السكنية والمساكن

ت عملية المإلارية على تإلديح إعال المعاينة تعمبا واحدب  ا األوليات الافيسااااية المي تبنى عليها دقة اإلعال إ

 وبالمالي إلفا ب و ودب المسو  المي تبنى على هذا اإلعال. 

سو اإل كا يات والموالد  تإ سملليا يمكا االعمماد على أي  نهما بإل ضما ا لوبيا   عملية تإلديح اإلعال تكوت 

 .المموراب والوقت المما 

سلوب األول: صيلية عا تطولات الوحدات  اال سجالت اإلدالية المي تورا  علو ات تف يعممد على ا مخدام بيا ات ال

ا  ا تورا  ااجالت الخد ات إلالما  والكهابا   ثال بيا ات يمكا اال اامفادب  نها السااكنية واأل ااا المليمة ريها، وغالب

ري تإلديح  ناعق العد الجديدب المي ظهات بعد رماب  ا ا شااااا  اإلعال، رلد تكوت هناك  دت  ديدب وا ااااكا ات 

ت اإلدالية يمكا ت أصاابإلت  أهولة، رباالعمماد على بيا ات السااجالأ شاائت بعد المعداد او إلا ت تإلت اال شااا  واآل

 إضارة هذه الوحدات الى اإلعال بهدف نيادب  سموى الشمول والمغطية.

يكوت  ا خالل ا اا  عمليات حصااا زااا لة لمناعق العد يمن خاللها تإلديح المبا ي والوحدات  االســلوب الثاني: 

لكارة  ناعق العد و لو السااكنية واأل ااا المليمة ضاامنها، وري الغالو ال تمن عملية المإلديح ورق هذا األ االوم 

 ياا للوقت والمكلفة الباهية المي  ااااوف تماتو على  لو.  ا هنا تمجغ بعض الدول الى ا اا  عمليات تإلديح 

 ت يكوت قد حصل ريها تغياات  عنوية بإعداد المبا ي والوحدات واأل ا. أ حفية للمناعق المي يموقس 

 Masterرلط لمناعق العد الواقعة ضااااما العينة الافيسااااية  ا  ا و اخا هناك ا اااالوم اخا يمناول تإلديح  حفي 

Sample والعينة الافيسااية هي عبالب عا عينة إلبياب  ساابية يمن  ااإلبها بهدف خد ة عدب  سااو  تكوت  لساامة ،

سمى  كالات    سملل وتكوت  مثلة للمجممس  Replicatesالى  جموعات ت شكل   بإليح تسإلو المكالب الواحدب ب

سح  بأإلملغ. عند ا اا  سح الملالب، ويمن تنفيذ الم سو حجن عينة الم سح يمن اخميال  كالب واحدب أو أإلثا بإل أي  

 باالعمماد عليها.  

أبو ظبي بمإلديح أعال المساإلا والمبا ي الإلالي اعممادا على اال لوم الثا ي و لو  ا خالل  –يلوم  اإلح اإلحصا  

 عينة  ا  ناعق العد ري اإل الب، وإضارة  ناعق  ديدب ا اا  عمليات تإلديح  يدا ي  نويا بشكل  حفي لنسبة 

 لن تكا  و ودب على الواقس أثنا  رماب تجهيح اإلعال.

 

   تصميم عينات المسوح اإلحصائية  .2

 تصمين عينات المسو  االقمصادية .2.1

مصادية هداف المسو  االقمصادية السنوية المممثلة ري توريا  ؤزاات اقمصادية على  سموى األ شطة االقأضما 

ت إعلى حديا، إضااارة الى الممثيل ضااما النشاااع الواحدب لإلجن المنشااأب )إلبيا،  مو ااط، صااغيا، صااغيا  دا(. ر

أ االوم المعاينة األ ثل المعممد ري تصاامين هذه العينة هو ا االوم المعاينة الطبلية العشااوافية، ا  يمن تلسااين 

 المنشتت الى عبلات  سمللة: 

 ديا، وري بعض األ شطة تكوت على  سموى األلبعة حدود. بإلسو النشاع االقمصادي على ح •

  جموعات. وهي إلبياب،  مو طة، صغياب،  مناهية الصغا.  4بإلسو حجن المنشأب االقمصادية الواقس ضما  •

ت الطبلة الواحدب بالنشاااع ت ما  اابق يمن المعا ل  س إلل عبلة على ا ها  جممس احصااافي  سااملل، وتمإلدد  نشاا

 .عدد العمال ) مناهية الصغا، او صغياب، او  مو طة، او إلبياب(االقمصادي، وبفئة 

 

 تقدير حجم العينة

يمن تلديا حجن عينة المسح االقمصادي السنوي ضما إلل عبلة او  جموعة  ا الطبلات ورق ا مااتيجيات تإلددها 

 تلو الطبلات: 
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يمن تإلديد حجن العينة على  سااااموى الطبلة الواحدب. أي على  سااااموى النشاااااع االقمصااااادي وحجن  •

شاع.  س  ااعاب  ضما الن شتت  ضما ري أالمن ضما أحجام الطبلات المخملفة المي تم شطة  ت  ميس األ 

 ت رأقل يمن  سإلها بشكل زا ل. ت نش 5الغالو 

العينة ورق  عادالت تلديا حجن العينة، وباالعمماد على  ا ري األ شطة والطبلات االخاى يمن تإلديد حجن أ •

سي  سابلة، بإليح ال يمجاون  لدال ها ش الخطأ لممغيا العينة الافي سنوات ال صادية لل سو  االقم  مافج الم

%، با اامثنا  بعض الطبلات المي تمصااف المنشااتت ريها بالمبايا العالي ري 20% و15وهو عدد العمال بيا 

%. بعد تإلديد حجن العينة ضااااما الطبلة الواحدب يمن 25ل ها ش الخطأ ريها الى حجن العمالة قد يصاااا

% تعويضاااا عا حاالت عدم اال ااامجابة و لو بنا  على  مافج المساااو  15اضاااارة  ا  سااابمغ بالممو اااط 

 .االقمصادية السابلة

ياادات، ا،  جموع اإلعاله، يفان  ؤزاات لعدد العمال، تعويضات العا ليأت تلديا حجن العينة ضما المعاييا إ •

% لمعين 20ال يمجاون خطأ   جموع الليمة المضارة، على  سموى النشاع االقمصادي على حديا بها ش

 الممغياات المي  بق  إلاها. 

 

  أسلوب سحب العينة

يمن  ااإلو عينة المنشااتت االقمصااادية ضااما إلل عبلة  ا الطبلات بأ االوم المعاينة الممنا اابة  س الإلجن الذي 

 ت حجن المنشأب الواحدب يعبا عنغ بعدد العا ليا ري تلو المنشاب. أغ، حيح  بق زاح

ت عملية  إلو العينة ضما عبلة المنشتت الكبياب تخملف بشكل عفيف عا باقي الطبلات. رما المعلوم ات هذه إ

دية، وبنفة الطبلة تإلموي على المنشااتت االقمصااادية الكبياب  ات الونت االقمصااادي المهن ري الإلسااابات االقمصااا

ت حجن العينة يكوت  إلدود. ري هذه الإلالة إت عددها ري اإلعال إلبيا، والوقت ال يمكا  ساااإلها بشاااكل زاااا ل أل

سإلو ري العينة  شاع وت شتت االإلبا حجما ري الن ضما االولى المن سن الطبلة الواحدب الى عبلميا  حفيميا تم تل

ضما الطبلة الجحفية  شتت  زا ل، ري حيا باقي المن شكل  شوافية  نها ورق ا لوم ب الثا ية يمن اخميال عينة ع

 المعاينة الممنا بة  س الإلجن. 

ا ا الية تلسااااين عبلة المنشااااتت الكبياب الى عبلميا  حفيميا رمعممد على تونيس تاإلح العمال ري الطبلة، بإليح 

بلة. وهذه النسبة تمفاوت % على االقل  ا المنشتت  ات الإلجن االإلبا ري الط40تمكوت الطبلة الجحفية االولى  ا 

 ري بعض اال شطة بإلسو عدد العمال ري الطبلة الكبياب وتونيعهن. 

 

 حساب أوزان العينة

ت ونت وحدب المعاينة هو عبالب عا  عكوم احممال اخميال تلو الوحدب  ا العينة. وبما أت ا اااالوم أ ا المعلوم 

ضما إلل عبلة بشكل  نفصل. إت ونت عينة المنشتت  المعاينة عبلي، ريمن حسام أونات المعاينة لمنشتت العينة

عال على عدد المنشااتت االقمصااادية ضااما عبلة  عينة يساااوي حاصاال قساامة عدد المنشااتت االقمصااادية ري اإل

 االقمصادية المسمجيبة لبيا ات المسح. 

ساوي واحد اي أ صادية ي شأب االقم شتت الكبياب وتإلديدا ري الطبلة الجحفية االولى ريكوت ونت المن  ا ري عبلة المن

ت باقي المنشتت ري أتمثل  فسها رلط، باعمبال ا ها  إلبت بشكل  ؤإلد وليست باأل لوم االحممالي. ري حيا 

 م السابق.الطبلة الجحفية الثا ية يمن حسام أونات إلل  نها بنفة اال لو

 

 تصمين عينات المسو  األ اية:  .2.2

للد تن إعداد وتنيين إعال المسااو  األ اااية بما يمنا ااو  س أهداف تلو المسااو  بإليح يضااما تمثيل إلفؤ للنمافج. 

 يأبو ظب                   وإلأحد اإل اا ات األ ا ية المي اعممدت عند بنا  اإلعال تن تلسين  جممس األ ا ري إ الب
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عة عبلات  ساامللة و لو لضاامات الإلد األد ى  ا المبايا ري وحدات المجممس بما يكفل الملليل  ا أ كا  ا الى ألب

 حجن العينة  س المإلارية على  سموى عال  ا الدقة، أ ا الطبلات رلد إلا ت بالشكل المالي: 

 % 25 ا  واعنة بنسبة تلل عا أ -الطبلة االولى: تمضما  ميس  ناعق العد المي ريها 

 %. 50% الى 25الطبلة الثا ية: تإلموي على  ميس  ناعق العد المي ريها أ ا  واعنة بنسبة 

 %. 75% الى 50الطبلة الثالثة: تإلموي على  ميس  ناعق العد المي ريها أ ا  واعنة بنسبة 

 %.   100% الى 75الطبلة الاابعة: تإلموي على  ميس  ناعق العد المي ريها أ ا  واعنة بنسبة 

  على  لو رلد تن تاتيو  ناعق العد ضما اإلعال ورق المسلسل المالي: المنطلة الافيسية، المنطلة الفاعية، بنا

عبلات بإلساااو المصااانيف  4، العيا، اليفاب( الى يأبو ظبالإلوض، الطبلة. بإليح تصااانف ضاااما المنطلة الواحدب )

 عبلة ضمنية  12أعاله. بنا  على  لو يكوت عدد الطبلات 

 Stratified Two Stageالمعاينة المساامخدم رهو المعاينة الطبلية العنلودية المسااإلوبة على  احلميا  أ ا أ االوم

cluster Sample Design ضااااما الماحلة األول يمن  ااااإلو عينة  ناعق العد  ا إلل عبلة  ا الطبلات المذإلولب .

سمى  ناعق العد بوحدات المعاينة األولية  وري الماحلة الثا ية يمن  إلو عينة  ،PSUsأعاله، وري هذه الماحلة ت

 الوحدات السكنية المأهولة بأ ا،  ا إلل وحدب  عاينة أولية تن اخميالها ري الماحلة األولى.

 

 أسلوب سحب عينات المسوح األسرية

بعد تإلديد حجن العينة وتونيعها بإلسااااو اإلقلين والطبلة، تمن إ اا ات السااااإلو ضااااما  احلمي المعاينة بالطاق 

 : المالية

يمن  ااإلو  ناعق العد  ا قافمة المناعق ري اإلعال بأ االوم المعاينة العشااوافية الممنا اابة  س الإلجن  •

Proportional to the size ،ت هذا األ االوم يعطي راصااة أإلبا لمناعق العد  ات عدد األ ااا الكبيا  ساابيا إ

 باليهول ري العينة  ما يارس  ا الكفا ب والجودب. 

، Systematic Samplingيمن  إلو عينة األ ا  ا إلل  نطلة عد، بأ لوم المعاينة العشوافية المنميمة  •

ت تكوت  نمشااااب  غااريا ري  نطلة العد أت هذا األ ااالوم يضاااما ا مشاااال تونيس عينة األ اااا المخمالب إ

الواحدب.  ما يعطي تبايا عالي  سااابيا بيا األ اااا داخل  نطلة العد الواحدب. وبنفة الوقت يعطي تبايا 

 مافج  .  ما يؤدي الى تفعيل دول هذا النوع  ا تصااا ين المعاينة ري إعطا  ناعق العدقليل  ساابيا  ا بيا 

  ات دقة عالية.
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