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ج

تصدير

أن تكون بمثابة  املعيشية: مبادئ توجيهية عملية هو  الرئييس من تصميم عيّنات استقصاءات األرُس  الغرض 
دليل يشمل، يف منشور واحد، املسائل الرئيسية لتصميم عيّنات لالستقصاءات يمكن أن يرجع إليها اإلحصائيون 
الوطنيون املمارسون، والباحثون واملحلّلون املعنيون بإجراء أعمال وأنشطة يف مجال االستقصاء بالَعيِّنَة يف البلدان. 
وُتستخدم يف هذا الدليل تقنيات سليمة منهجياً، راسخة يف النظرية اإلحصائية، وهذا ينطوي عىل استخدام عيّنات 
املصّممة جيداً،  املعيشية  األرُس  الَعيِّنَة. ويمكن الستقصاءات  اختيار  احتمالية يف كل مرحلة من مراحل عملية 
واملنفذة تنفيذاً صحيحاً، أن تولَِّد املعلومات الالزمة بقدر كاٍف من الجودة، والدقة بسعة وبتكلفة منخفضة 

نسبياً. 

يمكن أيضاً استخدام محتويات هذا املنشور، جزئياً، كدليل تدريبي لدورات تمهيدية يف تصميم عيّنات االستقصاءات 
يف مؤسسات مختلفة للتدريب اإلحصائي تقدم دورات يف اإلحصاءات التطبيقية، ال سيما يف منهجية االستقصاء 

بالَعيِّنَة. 

يف  بالَعيِّنَة  االستقصاءات  منهجية  تتناول  أخرى  ملنشورات  تكملة  ليكون  املنشور  هذا  أُعدَّ  ذلك،  إىل  باإلضافة 
البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 1 والسلسلة املنشورة تحت برنامج القدرات الوطنية عىل إجراء 

 .)NHSCP( استقصاءات األرُس املعيشية

أهداف هذا الدليل عىل وجه أكثر تحديداً هي:

أن يقدم، يف منشور واحد، مفاهيم أساسية وإجراءات سليمة منهجياً لتصميم عيّنات استقصاءات  ) أ ( 
لألرُس املعيشية عىل الصعيد الوطني، عىل وجه التحديد، مع توكيد الجوانب التطبيقية لتصميم 

عيّنات استقصاءات األرُس املعيشية؛

أن يكون بمثابة دليل عميل للقائمني بإجراء االستقصاءات يف تصميم وتنفيذ عيّنات ذات كفاءة  )ب( 
لدراسات استقصائية لألرُس املعيشية؛

أن يوضح الرتابط بني تصميم العيّنات، وجمع البيانات، والتقدير، واإلعداد، والتحليل؛  )ج( 

أن يربز أهمية التحّكم باألخطاء غري أخطاء املعاينة يف عيّنات استقصاءات األرُس املعيشية بالَعيِّنَة. )د( 

مع أن وجود خلفية يف املعاينة )أخذ العيّنات( سُيساعد مستخدمي هذا الدليل، سوف يتمّكن األشخاص اآلخرون، 
من  قليل  وتطبيق محتوياته بيشء  استخدامه  من  والرياضية،  اإلحصائية  باملفاهيم  عامة  معرفة  لديهم  الذين 
املساعدة أو حتى من دون مساعدة. والسبب يف ذلك هو أن واحداً من املقاصد الرئيسية للدليل هو تقديم املواد 
يف صورة عملية جاهزة، خالفاً لتوكيد الجوانب النظرية للمعاينة. غري أن توكيدات نظرية تقدَُّم عندما يكون ذلك 

.)E.05.XVII.6 :دراسات يف الطرق؛ العدد 96 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  1
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  دتصميم 

رضورياً. ويتوّقع أن تكون معرفة مبادئ علم الجرب هي كل ما يحتاج إليه املرء ملتابعة املواد املعروضة بسهولة 
وتطبيق التقنيات. بناًء عىل ذلك، ُتقدَّم أمثلة عديدة لتوضيح املفاهيم والطرق والتقنيات. 

املعاينة، بكتابة  أنتوني ترينر، خبري استشاري يف  السيد  الدليل. فقد قام  إعداد هذا  الخرباء يف  ساهم عدد من 
الفصول الثالث والرابع والخامس، وراجع الوثيقة بصيغتها النهائية املوّحدة؛ وقام السيد إبراهيم يانسانة، نائب 
رئيس شعبة تكاليف املعيشة، التابعة للجنة الخدمة املدنية الدولية، بكتابة الفصلني السادس والسابع؛ وقام السيد 

مافيون جامبوا، الخبري اإلحصائي يف أمانة الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي، بكتابة الفصل التاسع. 

وقام السيد جرييميا باندا، املوظف يف الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، الذي كان املحّرر الرئييس واملنسق الفني 
لهذا الدليل بكتابة الفصول األول والثاني والثامن، بما يف ذلك املرفق األول. وساعدت السيدة كلري مينوزي يف تحرير 

املسودة األوىل لفصول مختلفة؛ وقّدمت السيدة بيزوجينيت كاسا مساعدة قيمة يف األعمال السكرتارية.

قام بمراجعة مسودات الفصول فريق من الخرباء يف اجتماع نظمته الشعبة اإلحصائية، وعقد يف نيويورك يف الفرتة 
من 3 إىل 5 كانون األول/ديسمرب 2003. ترد يف املرفق الثاني قائمة باملشاركني. باإلضافة إىل ذلك، قام بمراجعة 
الدليل، عىل مستوى األقران، الدكتور ألفريدو بوستوس، والسيدة أنا ماريا النديروس، والسيد إدواردو ريوس، من 

املعهد الوطني املكسيكي لإلحصاءات والجغرافيا واملعلومات اإللكرتونية، وقدموا تعليقات قيمة جداً عليه. 

بول شيونغ

املدير 

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
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1

الفصل األول

 مصادر البيانات لإلحصاءات
االجتماعية والديمغرافية

مقدمة  1 - 1
تشّكل استقصاءات األرُس املعيشية أحد املصادر الرئيسية الثالثة لإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية يف   -  1
كثري من البلدان. ومن املعرتف به أيضاً أن تعداد السكان وتعداد املساكن هما أيضاً مصدر رئييس لإلحصاءات 
االجتماعية، لكنهما يجريان عادة بعد فرتات فاصلة طويلة تبلغ نحو 10 سنوات. وُنظم التسجيل اإلداري هي 
املصدر الثالث. غري أن هذا املصدر، يف كثري من البلدان يبدو أفضل تطويراً يف اإلحصاءات الصحية والحيوية 
منه يف اإلحصاءات االجتماعية. وتقدم استقصاءات األرُس املعيشية بديالً أرخص لعمليات التعداد التي تهدف إىل 
جمع البيانات الحسنة التوقيت وبديالً أكثر صلة ومالءمة لنظم التسجيل اإلداري. وهي ُتستخَدُم لجمع بيانات 
اجتماعية - ديمغرافية مفصلة ومنوعة تتصل باألحوال التي يعيش فيها الناس، وبحسن حالهم، واألنشطة التي 
يقومون بها، والخصائص الديمغرافية والعوامل الثقافية التي تؤثر يف سلوكهم، وبالتغري االجتماعي واالقتصادي. 
غري أن هذا ال يستثني االستخدام التكمييل للبيانات التي تولـدها استقصاءات األرُس املعيشية باستخدام بيانات 

من مصادر أخرى أيضاً، مثل عمليات التعداد والسجالّت اإلدارية.

مصادر البيانات  2 - 1
املصادر الرئيسية الثالثة املذكورة أعاله للبيانات االجتماعية والديمغرافية يمكن، إذا ُخططت جيداً وُنفِّذت   -  2
جيداً، ويف حالة ُنظم السجالّت — إذا كانت منظمة جيداً، أن يكمل بعُضها بعضاً يف برنامج متكامل لجمع البيانات 
وتصنيفها. ومما يذكر أن اإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية أساسية لربامج التنمية االجتماعية - االقتصادية. 
وإن إحصاءات تكوين السكان بحسب العمر والجنس، بما يف ذلك التوزيع الجغرايف للسكان، من أبسط البيانات 
الالزمة لوصف السكان و/أو املجموعات الفرعية من السكان. وتوفر هذه الخصائص السياق الذي يمكن أن 
ُتدَرَس فيه معلومات هامة أخرى عن الظواهر االجتماعية، مثل التعليم، واإلعاقة، ومشاركة القوة العاملة، واألحوال 

الصحية، وحالة التغذية، ووقوع الناس ضحايا للجرائم، والخصوبة، ونسبة الوفيات، والهجرة.
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  2تصميم 

استقصاءات األرُس املعيشية   1 - 2 - 1

أصبحت استقصاءات األرُس املعيشية بالَعيِّنَة مصدراً رئيسياً للبيانات عن الظواهر االجتماعية يف الفرتة   -  3

األخرية التي ترتاوح بني 60 و70 سنة. وهي من بني أكثر أساليب جمع البيانات مرونًة. ويمكن، من الناحية 

َق يف أّي موضوع يرتكز عىل السكان بواسطة استقصاءات األرُس املعيشية. ومن الشائع استخدام  النظرية، أن ُيحقَّ

األرُس املعيشية كوحدات للمعاينة يف املرحلة الثانية يف معظم اسرتاتيجيات املعاينة عىل أساس املناطق الجغرافية 

وتقدَّم  السكان  من  جزء  ُيختار  بالَعيِّنَة  االستقصاءات  ففي  الدليل(.  هذا  من  والرابع  الثالث  الفصلني  )انظر 

مالحظات أو ُتجمع بيانات عن ذلك الفرع؛ ثم ُتطبق النتائج التي ُيحَصُل عليها عىل جميع السكان بالتناسب. 

ونظراً إىل أن عبء العمل يف االستطالعات بالَعيِّنَة يكون أخف عىل املقاِبلني )األشخاص الذين يجرون املقاَبالت(، 

وكون الفرتة املخّصصة لجمع البيانات أطول، يمكن تغطية معظم املواضيع املراد تغطيتها بتفصيل أكثر مّما 

يحدث يف عمليات تعداد السكان. يضاف إىل ذلك أنه، حيث إن عدد املوظفني امليدانيني الالزمني للعمل أقل، يمكن 

تعيني أشخاص أكثر تأهيالً لتدريبهم تدريباً أكثر كثافة مما يحدث يف عمليات التعداد. والحقيقة هي أنه ال يمكن 

تلبية كل احتياجات البلد من البيانات بواسطة إجراء عمليات التعداد؛ لذلك، توفر استقصاءات األرُس املعيشية آليًة 

لتلبية االحتياجات اإلضافية والناشئة عىل أساس مستمر. وإن مرونة استقصاءات األرُس املعيشية تجعلها خيارات 

ممتازة لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات من املعلومات اإلحصائية التي لوال هذه االستقصاءات ما كانت سُتتاح 

أو لكانت غري كافية.

أنواع استقصاءات األرُس املعيشية   1 - 1 - 2 - 1

يوجد لدى كثري من البلدان برامج استقصاءات لألرُس املعيشية تشمل استقصاءات دورية وأخرى مخّصصة.   -  4

وُينَصح بأن يكون برنامج استقصاءات األرُس املعيشية جزًءا من نظام متكامل لجمع البيانات اإلحصائية يف البلد. 

ويف مجال اإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية يمكن أن تشّكل استقصاءات األرُس املعيشية فيما بني عمليات 

التعداد جزًءا من هذا النظام.

كان برنامج القدرات الوطنية عىل إجراء استقصاءات األرُس املعيشية )NHSCP( مجهوداً كبرياً ملساعدة   -  5

البلدان النامية عىل إنشاء القدرات اإلحصائية واالستقصائية للحصول عىل املعلومات االجتماعية – االقتصادية 

الربنامج عىل مدى نحو 14 سنة، من 1979 حتى 1992.  َذ  ُنفِّ وقد  املعيشية.  األرُس  والديمغرافية من قطاع 

وعندما انتهى تنفيذ الربنامج كان 50 بلداً قد شارك يف الربنامج. وكان إنجازه الرئييس تشجيع البلدان واعتمادها 

استقصاءات لألرُس املعيشية متكاملة ومتعّددة املواضيع. وباإلضافة إىل ذلك، شجع الربنامج عىل بناء قدرات إجراء 

استقصاءات بالَعيِّنَة، ال سيما يف البلدان األفريقية. 

اإلحصاءات  عن  البيانات  لجمع  إجراؤها  يمكن  املعيشية  األرُس  استقصاءات  من  مختلفة  أنواع  توجد   -  6

االجتماعية والديمغرافية. وتشمل هذه االستقصاءات استقصاءات متخّصصة، واستقصاءات متعددة املراحل، 

واستقصاءات متعددة املواضيع، واستقصاءات طوليَّة. ويتوقف اختيار النوع املالئم من االستقصاءات عىل عدد 

وِْقيَّة. من العوامل، من بينها املواضيع املطلوبة، واملوارد، واالعتبارات السَّ

تغطي االستقصاءات املتخّصصة مواضيع أو مسائل منفردة مثل استخدام الوقت، أو حالة التغذية. ويمكن   -  7

أن تكون االستقصاءات دورية أو مخّصصة.
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والديمغرافية3 االجتماعية  لإلحصاءات  البيانات  مصادر 

تقتيض االستقصاءات املتعّددة املراحل جمع معلومات إحصائية عىل مراحل متتالية تكون كل مرحلة   -  8

منها مقدمة للمرحلة التالية لها. وتشمل املرحلة األوىل عادة عيّنة أكرب مما تشمله املراحل التالية. وتتمثل وظيفتها 

يف استعراض وحدات العيّنات فيما يتعلق بخصائص محددة لتقرير أهلية هذه الوحدات لالستخدام يف املراحل 

الالحقة. هذه االستقصاءات طريقة فّعالة التكلفة لتحديد السكان املستهدفني املراد جمع معلومات مفّصلة منهم 

عن موضوع يكون موضع اهتمام يف املراحل الالحقة. وثّمة مواضيع مثل اإلعاقة والُيتم من بني املواضيع املناسبة 

للدراسة باستخدام هذا النهج.

يف االستقصاءات املتعددة املواضيع ُتَغّطى مواضيع مختلفة يف استقصاء واحد. وهذا النهج أكثر كفاءة   -  9

كلفٍة بوجه عام من إجراء استقصاءات تشمل موضوعاً واحداً فقط.

يف االستقصاءات الطولية ُتجمع البيانات من وحدات العيّنات نفسها عىل مدى فرتة من الزمن. ويمكن أن   -  10

تكون الفرتات الفاصلة بني عمليات جمع البيانات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. والقصد من إجراء استقصاءات 

من هذا النوع هو قياس التغريات يف بعض الخصائص لنفس السكان عىل مدى فرتة من الزمن. واملشكلة الكربى 

يف هذا النوع من االستقصاءات ارتفاع نسبة تناقص عدد املستجيبني. وتوجد ثّمة مشكلة أخرى هي مشكلة أثر 

التكيُّف مع االستقصاء. 

ميزات وأوجه قصور استقصاءات األرُس املعيشية مقارنة بعمليات التعداد   2 - 1 - 2 - 1

ليست استقصاءات األرُس املعيشية ُمكلِفة بقدر ما هو التعداد ُمكلِف، لكنها يمكن مع ذلك أن تكون باهظة   -  11

التكلفة إذا ما لزم إنتاج النتائج بصورة مستقلة عن املناطق اإلدارية األقل تكلفة، مثل األقاليم واملقاطعات. خالفاً 

للتعداد الذي يقتيض جمع البيانات ملاليني األرُس املعيشية، يكون االستقصاء بالَعيِّنَة محدوداً بعيّنة من بضعة آالف 

أرسة معيشية نتيجة لقيود التكاليف، مّما يحّد كثرياً من قدرته عىل إنتاج بيانات موثوقة ملناطق صغرية. وسوف 

ُتستطلع العالقة بني حجم الَعيِّنَة وموثوقية البيانات ملناطق ومجاالت صغرية يف الفصول التالية. 

فيما يتعلق بميزات استقصاء األرُس املعيشية مقارنًة بالتعداد:   -  12

التكلفة اإلجمالية لالستقصاء، كما ذكر أعاله، أدنى بوجه عام من التكلفة اإلجمالية للتعداد، ألن  ) أ ( 

وقية، واملادية. وإن  التعداد يحتاج إىل مقادير كبرية من موارد القوى العاملة واملوارد املالية والسَّ

الَعيِّنَة االحتمالية املختارة واملستقصاة عىل الوجه الصحيح تعود بنتائج دقيقة وموثوقة يمكن أن 

ُتستخدم أساساً للتوّصل إىل استنتاجات بشأن مجموع السكان. نتيجًة لذلك، ال توجد حاجة ماسة 

إىل إجراء تعداد للحصول عىل بعض التقديرات، مثل املعدل اإلجمايل للخصوبة؛

تنتج استقصاءات بالعيّنة بوجه عام معلومات إحصائية أفضل نوعية ألنها، كما ُذكر آنفاً، تسمح  )ب( 

بإمكانية أكثر لتعيني أشخاص أفضل تأهيالً وأفضل تدريباً عىل إجراء املقاَبالت . ومن األسهل أيضاً 

توفري إرشاف أفضل ألن املرشفني يكونون يف العادة مدربني جيداً، وربما تكون نسبة املرشفني/

املقاِبلني عالية تصل إىل نسبة: 1 إىل 4. ُيضاف إىل ذلك أن يف اإلمكان استخدام معدات تقنية أفضل 

إلجراء قياسات مادية يف االستقصاءات عندما يلزم إجراء هذه القياسات. يف عمليات التعداد، تكون 

نوعية البيانات أقل جودة يف بعض الحاالت بسبب كرب حجم العملية. وهذا يؤدي إىل وقوع تقصري 

أو إهمال يف ضمان الجودة يف مراحل مختلفة، مّما يسفر عن وقوع نسبة أخطاء عالية يف غري أخطاء 

العيّنات؛
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  4تصميم 

يوجد نطاق أوسع ومرونة أكثر يف االستقصاء بالَعيِّنَة مّما يوجد يف التعداد من حيث عمق التحقيق  )ج( 

وعدد البنود الواردة يف االستبيان. وربما يستحيل جمع معلومات ذات نوع أكثر تخصصاً يف التعداد 

بسبب عدد التخّصصات الذي يفوق القدرة أو بسبب مقدار املعدات الالزمة إلجراء الدراسة، الذي 

يفوق القدرة أيضاً. وال يكون يف اإلمكان استخدام ُمعاِمالت ترجيح ملقاييس األغذية ومقاييس أخرى، 

لتقرير  لفحص طبي  السكان  من  إخضاع كل شخص  يمكن  ال  للتغذية. وكذلك  دراسة  مثالً، يف 

عدد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. عالوًة عىل ذلك، يمكن إضافة بنود إىل 

استقصاء األرُس املعيشية بالَعيِّنَة تكون معقدة نسبياً إذا اسُتخدمت يف التعداد. 

بيانات وطنية عىل مستوى موقع جغرايف كبري نسبياً حول  أكثر مناسبة لجمع  بالَعيِّنَة  االستقصاءات   -  13

مواضيع تحتاج إىل االستطالع بُعمق، مثل اإلعاقة املتعددة الجوانب، ونفقات األرسة املعيشية، وأنشطة القوى 

العاملة، وضحايا الجرائم. وهذا يختلف عن عمليات التعداد التي تجمع معلومات عامة نسبياً تغطي مجاالت 

صغرية وتكون مصدراً لهذه املعلومات.

بوجه عام، تشمل قوة العمليات اإلحصائية الستقصاءات األرُس املعيشية مرونة يف أدوات جمع البيانات   -  14

تقاَرن  َمعلََمات  تقدير  إمكانية  املواضيع، وكذلك  أنواع شتّى من  األسئلة حول  أكرب من  تكفي الستيعاب عدد 

باملَعلَمات التي ُتقاس يف عمليات تعداد السكان واملساكن. 

عمليات تعداد السكان واملساكن  2 - 2 - 1

يشمل تعداد السكان، املشار إليه فيما ييل أدناه بكلمة التعداد، كامل عملية جمع وتصنيف وتقييم ونرش   -  15

البيانات الديمغرافية واالجتماعية وغريها، التي تغطي، يف وقت معنّي، جميع األشخاص يف البلد أو يف جزء محدد 

جيداً أو أجزاء محددة جيداً من البلد. وهو مصدر رئييس لإلحصاءات االجتماعية، وفيه ميزة واضحة هي توفري 

أما  العيّنات — لوحدات جغرافية صغرية.  بأخطاء  بيانات غري متأثرة  بما معناه  أي  بها —  بيانات موثوق 

التعداد فهو وسيلة مثالية لتوفري معلومات عن حجم السكان وتركيبتهم وتوزعهم املكاني، إضافة إىل خصائصهم 

االجتماعية - االقتصادية والديمغرافية. ويجمع التعداد بوجه عام معلومات عن كل فرد يف األرسة املعيشية وعن 

كل مجموعة أماكن سكنية، يف البلد كله عادًة، أو يف أجزاء محّددة جيداً من البلد. 

املالمح األساسية للتعداد التقليدي للسكان واملساكن   1 - 2 - 2 - 1

تتميز عمليات التعداد التقليدية للسكان واملساكن بالخصائص التالية:  -  16

يجري تعداد األفراد من السكان وكل مجموعة أماكن سكنية عىل حدة وُتسّجل خصائُصهم كالً عىل  ) أ ( 

حدة؛ 

الهدف هو تغطية جميع السكان يف إقليم محدد بوضوح. ويهدف إىل شمول كل شخص حارض   )ب( 

و/أو املقيمني املعتادين، وذلك يتوقف عىل مسألة ما إذا كان نوع تعداد السكان حسب األمر الواقع 

أم حسب الوضع القانوني. ويف حالة عدم وجود سجالّت شاملة للسكان أو سجالّت إدارية تكون 

عمليات التعداد املصدر الوحيد إلحصاءات املناطق الصغرية؛ 

يجرى التعداد يف جميع أنحاء البلد بوجه عام يف الوقت نفسه ما أمكن ذلك. وُيَعدُّ جميع السكان  )ج( 

واملساكن فيما يتعلق بالفرتة املشار إليها نفسها؛
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ُتجرى عمليات التعداد عادًة عىل فرتات معيّنة. معظم البلدان تجري تعداداً كل 10 سنوات؛ وغريها  )د( 
تجريه كل 5 سنوات. وهذا يسهِّل وجود معلومات قابلة للمقارنة يف فرتات محددة. 

استخدام نتائج التعداد   2 - 2 - 2 - 1

فيما يتعلق باستخدام نتائج التعداد:  -  17

توفر عمليات التعداد معلومات عن حجم السكان وتركيبتهم وتوزُّعهم املكاني إىل جانب الخصائص  ) أ ( 
الديمغرافية واالجتماعية؛

عمليات التعداد مصدر إلحصاءات املناطق الصغرية؛  )ب( 

مناطق إجراء عمليات التعداد هي املصدر الرئييس ألُُطر العيّنات الستقصاءات األرُس املعيشية. وغالباً  )ج( 
ما ُتستخدم البيانات التي ُتجمع يف عمليات التعداد كمعلومات مساعدة يف تقسيم العيّنات إىل طبقات 

ويف تحسني التقديرات يف استقصاءات األرُس املعيشية. 

أوجه القصور الرئيسية لعمليات التعداد   3 - 2 - 2 - 1

يعترب التعداد عادًة، بسبب تغطيته الجغرافية التي ال نظري لها، مصدراً لبيانات خط األساس املتعلقة   -  18
بخصائص السكان. لذلك، ال يمكن فيه تغطية مواضيع كثرية بتفصيل كبري. وربما ال يكون التعداد أمثل مصدر 

للمعلومات املفصلة عن النشاط االقتصادي، مثالً. فتلك املعلومات تحتاج إىل أسئلة وتحقيقات مفصلة. 

ألن املقاَبالت التي تجرى يف التعداد تعتمد اعتماداً كبرياً عىل ردود أشخاص غري الذين تتصل بهم املعلومات،   -  19
فهي ال تعطي دائماً معلومات دقيقة عن خصائص ال يعرفها إال الفرد املعني نفسه، مثل الوظيفة، وساعات العمل، 

والدخل، إلخ. 

أُجريت عمليات تعداد سكان يف كثري من البلدان خالل العقود القليلة املاضية. فقد أجرى نحو 184 بلداً   -  20
ومنطقًة، مثالً، تعداد سكان يف دورة الـ 2000 )1995 - 2004(. 

السجالّت اإلدارية   3 - 2 - 1

ُع كثري من اإلحصاءات االجتماعية من سجالّت إدارية مختلفة كمنتجات جانبية للعمليات اإلدارية.  ُيَجمَّ  -  21
ومن األمثلة عىل ذلك اإلحصاءات الصحية التي ُتَجمَّع من سجالّت املستشفيات، وإحصاءات العمل من دوائر توفري 
الوظائف، واإلحصاءات الحيوية من نظام السجل املدني، وإحصاءات التعليم من تقارير االلتحاق باملدارس التي 
تقدمها وزارات الرتبية والتعليم. وتتوقف موثوقية اإلحصاءات الواردة من السجالّت اإلدارية عىل مدى اكتمال 

السجالّت اإلدارية واتساق التعاريف واملفاهيم املستخدمة فيها.

يمكن أن تكون السجالّت اإلدارية مصادر ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة لكن هذه الُنظم، مع ذلك،   -  22
غري راسخة يف معظم البلدان النامية. وهذا يعني ضمناً أن هذه املعلومات غري دقيقة يف معظم الحاالت. حتى 
الحاالت،  معظم  يف  اإلحصاءات،  تجميع  يكون  إدارية،  ألغراض  مستمرة  اإلدارية  السجالّت  عمليات  كانت  إذا 
موضع اهتمام ثانوي ملعظم املنظمات، ونتيجًة لذلك، يؤثر هذا يف جودة البيانات. واملتطلبات اإلحصائية، التي 
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 ينبغي الوفاء بها، مثل توحيد املفاهيم والتعريف، وحسن التوقيت، وكمال التغطية، ال تؤخذ عادًة يف االعتبار 

وال ُيلتزَُم بها. 

من حيث  محدودًة  كثرية  أحيان  يف  اإلدارية  السجالّت  من  الواردة  املعلومات  تكون  البلدان،  معظم  يف   -  23
املضمون، ألنها أكثر ما تكون فائدة لألغراض القانونية أو اإلدارية. ونظم التسجيل املدني هي أمثلة عىل النظم 
اإلدارية التي وضعت يف بلدان كثرية. لكن لم تكن كل البلدان ناجحة يف هذا املجهود. البلدان التي توجد لديها 
ُنظم تسجيل حيوي كاملة تستطيع إنتاج تقارير دورية عن األحداث الحيوية، مثل عدد األطفال املولودين أحياًء 
بحسب نوع الجنس، وتاريخ الوالدة ومكان الوالدة، وعدد الوفيات بحسب العمر؛ ونوع الجنس، ومكان الوفاة، 

وسبب الوفاة، وحاالت الزواج والطالق، إلخ. 

يتضّمن سجّل السكان قواعد بيانات عن حياة كل شخص وكل أرسة معيشية يف البلد. ويجري تحديث   -  24
ات يف خصائص الفرد و/أو األرسة املعيشية. وإذا ما اقرتنت هذه  السجل عىل أساس مستمر عندما تحدث تغريُّ
السجالّت مع سجالّت اجتماعية أخرى يمكن أن تكون مصدراً غنياً للمعلومات. من بني البلدان التي وضعت ُنُظماً 
من هذا القبيل الدانمرك، والنرويج، وهولندا، وأملانيا، والسويد. ويف معظم هذه البلدان تستند عمليات التعداد إىل 

نظام التسجيل. 

يف كثري من البلدان النامية، يمكن أن تكون السجالّت اإلدارية ملختلف الربامج االجتماعية مصدراً للبيانات   -  25
ذا كفاءة من حيث التكلفة، ومقرتحاً جذاباً، لكنها ليست مطورة تطويراً جيداً. وغالباً ما تكون السجالّت اإلدارية 
 محدودة يف مضمونها وغري قابلة يف العادة للتكييف كما ُتكيَّف استقصاءات األرُس املعيشية، من حيث املفاهيم 

لَة ملصادر أخرى تحدِّياً كبرياً، لقلة املفاهيم املوحدة  أو تفصيل املواضيع. ويف هذه الحالة، يشّكل استخدامها كُمَكمِّ
فيها، وُنظم التصنيف، والتغطية االختيارية، وقلة التغطية. 

أوجه التكامل بني املصادر الثالثة للبيانات  4 - 2 - 1

التسجيل  وُنظم  واالستقصاءات  التعداد  عمليات  استخدام  بها  يمكن  مختلفة  الفصل طرقاً  هذا  الحظ   -  26
آتية من مصادر بيانات مختلفة بطريقة  الفرع موضوع الجمع بني معلومات  اإلداري مجتمعة. ويدرس هذا 
تكاملية بمزيد من التفصيل. وما يثري االهتمام يف هذا املجال هو رضورة الحد من تكاليف التعداد واالستقصاء 
بيانات  أدنى، ربما ال تغطيها  البيانات يف مجاالت عىل مستويات  األسئلة، وتوفري  اإلجابة عىل  وتخفيض عبء 

االستقصاء، مثالً، وزيادة استعماالت البيانات املتاحة يف البلد إىل الحد األقىص. 

أساساً  املعيشية  األرُس  استقصاءات  توفر  وتكراراً،  مراراً  التعداد  عمليات  تكرار  يمكن  ال  أنه  إىل  نظراً   -  27
لتحديث بعض معلومات التعداد، ال سيما عىل الصعيد الوطني وعىل مستوى مواقع أخرى ذات مساحة واسعة. 
ويف معظم الحاالت، ال ُتدرس يف التعداد إال املواضيع البسيطة نسبياً ويكون عدد األسئلة يف العادة محدوداً. لذلك، 
يمكن تكملة معلومات التعداد بمعلومات مفصلة حول مواضيع معقدة من استقصاءات األرُس املعيشية، حيث 

ُيستفاد من صغر حجمها وقابليتها للمرونة. 

كانت عمليات التعداد واستقصاءات األرُس املعيشية، يف كثري من الحاالت، يكّمل بعضها بعضاً. وإن جمع   -  28
املعلومات عن مواضيع إضافية أثناء التعداد من عيّنة لألرُس املعيشية طريقة فّعالة التكلفة لتوسيع نطاق التعداد 
بغية تلبية الطلبات املتزايدة عىل اإلحصاءات االجتماعية. ومن شأن استخدام أساليب و تقنيات املعاينة )أخذ 
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ة إليها، بقدر مقبول من الدقة، عندما تجعل ضائقات الوقت  َن من إنتاج بيانات توجد حاجة ملحَّ العيّنات( أن يمكِّ
والتكلفة من غري العميل الحصول عىل هذه البيانات بواسطة إجراء تعداد كامل. 

يقدم التعداد أيضاً إطار معاينة، وهيكالً إحصائياً، وقدرة إحصائية، وإحصاءات قياسية تلزم يف إجراء   -  29
استقصاءات لألرُس املعيشية. ومن الشائع وضع عيّنة لألرُس املعيشية يف سياق تعداد بغية جمع معلومات عن 

مواضيع أكثر تعقيداً، مثل اإلعاقة، والوفيات النفاسية، والنشاط االقتصادي، والخصوبة. 

التعداد قائمة رصيحة  أُُطراً معيّنة: يقدم  التعداد استقصاءاِت األرُس املعيشية بتقديمها  تدعم عمليات   -  30
اختيار  عملية  يف  األوىل  املرحلة  كوحدات  عموماً  املستخدمة  مثالً،  التعداد،  كمجاالت  املجاالت،  وحدات  بجميع 
استقصاءات األرُس املعيشية بالَعيِّنَة. عالوًة عىل ذلك، يمكن أن ُتستخَدم بعض املعلومات املساعدة املتاحة من 
التعداد لتصميم االستقصاءات بكفاءة. وكذلك يمكن أن تستخدم املعلومات املساعدة املستمدة من عمليات التعداد 

ن دقة تقديرات االستقصاء.  لتحسني تقديرات العيّنات بواسطة تقديرات الرتاجع والنسب، وبذلك تحسِّ

التعداد بوضوح واعتماد وحدات جغرافية  يلزم تعيني وحدات  البيانات  التكامل بني مصادر  لتحقيق   -  31
متسقة يف جمع اإلحصاءات واإلبالغ عنها بواسطة مصادر مختلفة. يضاف إىل ذلك أن من األسايس اعتماد تعريفات 

ومفاهيم وتصنيفات مشرتكة من مختلف مصادر البيانات، بما يف ذلك السجالّت اإلدارية. 

يمكن أيضاً استخدام البيانات الواردة من استقصاءات األرُس املعيشية ملراجعة تغطية التعداد ومضمونه.   -  32
والهدف من ذلك هو تقرير حجم األخطاء واتجاهها. وقد اسُتخدمت االستقصاءات الالحقة للتعداد، مثالً، لهذا 
التغطية. ويمكن كذلك  أخطاء  لتقييم  زامبيا وكمبوديا  التعداد يف  2000 من عمليات  الـ  أثناء دورة  الغرض 

استخدام بيانات التعداد لتقييم بعض نتائج االستقصاء. 

للمناطق  موثوقة  تقديرات  عىل  الطلب  لتزايد  نتيجة  كبرياً  اهتماماً  لقي  الذي  الصغرية،  املناطق  تقدير   -  33
الصغرية، مجال ُتستخَدم فيه البيانات اآلتية من االستقصاءات والسجالّت اإلدارية إلنتاج تقديرات متزامنة. ومّما 
ُيذكر أن املقدرين التقليديني املبارشين ملجاالت محددة ال يعطون دقة كافية ألن أحجام العيّنات يف املناطق الصغرية 
نادراً ما تكون كبرية إىل الحد الكايف. ويستند تقدير املناطق الصغرية إىل سلسلة من التقنيات اإلحصائية ُتستخَدم 
إلنتاج تقديرات للمناطق عندما تكون االستقصاءات التقليدية لهذه املناطق غري موثوقة، أو ال يمكن حسابها. تشمل 
التقنيات نماذج توفر رابطاً مع مناطق صغرية ذات صلة بواسطة بيانات تكميلية أو مساعدة منها، عىل سبيل 
املثال، بيانات تعداد حديث للسكان. لذلك، كان املجال األسايس لإلجراءات املتعلقة باملناطق الصغرية االستعارة 
من مصادر بيانات مختلفة والجمع بني نقاط القوة يف هذه املصادر سعياً إىل إنتاج تقديرات أكثر دقة وموثوقية. 

يف البلدان التي توجد فيها ُنظم تسجيل مدني متطورة جداً يمكن استخدام البيانات املستمدة من عمليات   -  34
التعداد واالستقصاءات بنجاح، مقرونة ببيانات مستمدة من السجالّت اإلدارية. ففي تعداد السكان الذي أُجرَي 
يف سنغافورة يف سنة 1990، مثالً، كان لدى املقاِبلني استمارات مملوءة مسبقاً بمعلومات أساسية منقولة من 
السجالّت اإلدارية لكل فرد يف األرسة. وأّدى هذا النهج إىل تخفيض الوقت الالزم إلجراء املقاَبلة ولتكاليف التعداد. 
ُتجَمُع  السكان وخصائصهم األساسية فقط،  إال مجموع عدد  السجالّت ال يعطي  إىل  املستند  التعداد  وملا كان 

الخصائص االجتماعية - االقتصادية املفّصلة عىل أساس العيّنات. 

يمكن استخدام البيانات املستمدة من السجالّت اإلدارية للتحقُّق من نتائج االستقصاءات وعمليات التعداد   -  35
بيانات  التحقق من  ُنظم تسجيل حيوي كاملة، يمكن  فيها  التي توجد  البلدان  املثال، يف  وتقييمها. عىل سبيل 

الخصوبة ونسب الوفيات الواردة من عمليات التعداد بمقارنتها بالبيانات اآلتية من نظام التسجيل.
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مالحظات ختامية   5 - 2 - 1

يمكن القول يف الختام إنه يجب النظر إىل استقصاءات األرُس املعيشية وعمليات التعداد واملصادر اإلدارية   -  36
باعتبارها مكّملة بعضها لبعض. ويعني ذلك ضمناً أنه ينبغي، حيثما أمكن ذلك، استخدام مفاهيم وتعريفات 
مشرتكة يف تخطيط عمليات التعداد واالستقصاء. وينبغي أيضاً فحص اإلجراءات اإلدارية فحصاً دورياً لضمان 

استخدام املفاهيم والتعريفات املشرتكة. 

يجب أن يكون برنامج استقصاءات األرُس املعيشية جزًءا من نظام متكامل لجمع البيانات اإلحصائية   -  37
داخل البلد، يشمل عمليات التعداد والسجالّت اإلدارية أيضاً، لكي تتسنّى تلبية االحتياجات اإلجمالية لإلحصاءات 

االجتماعية - الديمغرافية تلبية كافية. 
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11

الفصل الثاني

تخطيط االستقصاءات وتنفيذها

بينما ينصبُّ تركيز هذا الدليل عىل جوانب املعاينة يف استقصاءات األرُس املعيشية، من الرضوري إلقاء نظرة   -  1
عامة عىل تخطيط استقصاءات األرُس املعيشية وعملياتها وتنفيذها، بغية وضع الفصول والفروع املتعلقة باملعاينة 
يف سياقها الصحيح. يوجد الكثري من الكتب املدرسية والدليلية واليدوية التي تتناول موضوع تخطيط استقصاءات 
األرُس املعيشية وتنفيذها بتفصيل كثري، وُيَحثُّ القارئ عىل الرجوع إليها للحصول عىل مزيد من املعلومات. غري 
أن كثرياً من النقاط الرئيسية أُبِرَزت َوُوصفت وصفاً موجزاً يف هذا الفصل، بما يف ذلك مالمح رئيسية للتخطيط 

والتنفيذ، ما عدا تصاميم العيّنات واختيارها، التي تناقش يف الفصلني الثالث والرابع واملرفق األول. 

تخطيط االستقصاءات   1 - 2
لكي يعود االستقصاء بالنتائج املبتغاة يلزم إيالء انتباه خاص لألعمال التحضريية التي تسبق العمل   -  2
امليداني. ويف هذا الصدد، تتطلب جميع االستقصاءات أعماالً تحضريية ُتجرى بعناية وحكمة إذا أُريد لها النجاح. 
له. وملا كان وضع خطة  الالزمة  االستقصاء واملواد واملعلومات  يتفاوت بحسب نوع  التخطيط  أن مقدار  غري 
الئقة لالستقصاء يتطلب وقتاً كافياً وموارد كافية )انظر الشكل 2 - 1(، ليست دورة التخطيط البالغة سنتني 
ب )لالطالع عىل مناقشة تفصيلية لتخطيط االستقصاء، انظر: األمم املتحدة،  غري شائعة يف إجراء استقصاء مركَّ

 .)1984

يعرض الشكل 2 - 1 التايل توضيحاً للجدول الزمني.

أهداف االستقصاء   1 - 1 - 2

ال بد من ذكر أهداف االستقصاء بوضوح منذ بداية املرشوع. ويجب أن يصدر بيان إحصائي َمصوغ   -  3
صياغًة جيدة بشأن املعلومات املبتغاة، يعطي وصفاً واضحاً للتغطية السكانية والجغرافية. ومن الرضوري أيضاً، 
يف هذه املرحلة، اشرتاط الكيفية التي سُتستخَدم بها النتائج. ويجب أن يسرتشد الخبري اإلحصائي الذي سيجري 
النجاح يف تخطيط  ل  امليزانية تسهِّ القيود عىل  االستقصاء بامليزانية املحددة له لدى وضعه لألهداف. فمعرفة 

االستقصاء وتنفيذه.

أن تجري  ُيطلب من منظمة استقصاءات  الحاالت. فقد  أهداف االستقصاء بوضوح يف بعض  ُتذكر  ال   -  4
استقصاًء لألنشطة يف القطاع غري النظامي. وإذا لم ُيبنيَّ الغرض من االستقصاء بوضوح يكون من شأن الخبري 
 َ اإلحصائي أو مدير االستقصاء أن يعرِّف القطاع غري النظامي من حيث عملياته ألغراض إجراء االستقصاء، ويبنيِّ
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  12تصميم 
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وتنفيذها13 االستقصاءات  تخطيط 

بالتفصيل األنشطة االقتصادية الخاصة التي هي أقرب ما تكون إىل تصوير متطلبات الجهة املمولة لالستقصاء. 

وينبغي أن ُيذَكَر أنه يوَجُد احتمال كبري ألن تقع يف االستقصاء الذي تكون أهدافه غامضة وغري واضحة أخطاٌء 

غري أخطاء العيّنات. 

من األهمية بمكان أن ُيرَشَك أصحاب املصلحة، أي مختلف املستخدمني لإلحصاءات ومنتجيها يف تعيني   -  5

أهداف االستقصاء وكذلك مداه وتغطيته. وتساعد املشاورات عىل الوصول إىل توافق يف اآلراء أو إىل حلول وسطى 

بشأن ماهية البيانات الالزمة، والشكل الذي يلزم أن تتخذه تلك البيانات، ومستويات تجزئة البيانات واسرتاتيجيات 

نرشها وتواتر جمع البيانات. 

بعض االستقصاءات التي تجريها منظمات متخّصصة يف إجراء االستقصاءات تكون لها أهداف واضحة   -  6

وجليَّة. فاالستقصاء التجريبي الذي أجرته زامبيا للقوى العاملة يف سنة 1983، مثالً، كانت له األهداف التالية: 

جمع معلومات عن حجم وتكوين القطاع السكاني العامل يف القطاع النظامي؛ ) أ ( 

تقدير العرض والطلب عىل اليد العاملة؛ )ب( 

َذ أساساً للقيام بإسقاطات اليد العاملة يف مهن معيّنة؛ أن ُيتَّخَّ )ج( 

املساعدة يف توسيع نطاق التعليم يف امليادين الهامة جداً للتنمية االقتصادية. )د( 

ينبغي مالحظة أن وجود أهداف معلنة بوضوح هو الخطوة األوىل يف تحديد أسئلة االستقصاء التي يلزم   -  7

تقديم أجوبة إحصائية عليها.

عالَم االستقصاء  2 - 1 - 2

من الرضوري، لدى تخطيط استقصاء، تعيني املناطق الجغرافية التي سيغطيها والسكان الذين سوف   -  8

يستهدفهم. ففي استقصاء إيرادات األرُس املعيشية ونفقاتها، مثالً، يمكن أن يغطي االستقصاء املناطق الحرضية 

وربما يستثني املناطق الريفية. 

يف تعريف العالَم ، ينبغي تعيني السكان الذين ستؤخذ منهم العيّنات بالضبط. ويف استقصاء إيرادات األرُس   -  9

املعيشية ونفقاتها سيكون عالم وحدات املرحلة األوىل مناطق التعداد )وهذه هي مدى انتشار وحدات املناطق 

الجغرافية، مثالً، يف كل أنحاء البلد( وستكون وحدات املرحلة الثانية أرُساً معيشية يف مناطق تعداد مختارة )يناقش 

الفصالن الثالث والرابع املجموعات بمزيد من التفصيل؛ انظر أيضاً املرفق األول لالطالع عىل تعريف املجموعة(. 

غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن عدد السكان املستهدفني، يف الواقع، أصغر إىل حدٍّ ما من السكان الذين يشّكلون   -  10

العالَم. فقد جرت العادة بتقييد عدد السكان املستهدفني لعدد من األسباب. يف بعض االستقصاءات، ربما ُتستثنى 

من االستقصاء أرُس عسكرية معيّنة ساكنة يف املعسكرات. ويف استطالعات القوى العاملة ربما ُيظَهر األطفال الذين 

هم دون سن معيّنة بوصفهم أفراداً يف األرسة املشمولة باالستقصاء، لكنهم ليسوا جزًءا من القوى العاملة.

من املهم أن نالحظ أنه عندما يكون السكان الفعليون مختلفني عن السكان املستهدفني تنطبق النتائج عىل   -  11

السكان الذين اختريت منهم العيّنات عىل وجه التحديد. وكما ُنوقش يف الفصل الرابع، ينبغي وضع أُُطر شاملة 

َيُجبُّ بعُضها بعضاً لكل مرحلة من مراحل االختيار.
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  14تصميم 

املعلومات املراد جمعها   3 - 1 - 2

َر  يمكن أن توضع، من قائمة األسئلة التي تحتاج إىل ردود إحصائية، قائمة بالبنود التي يمكن أن توفِّ  -  12
معلومات وقائعية تؤثر يف املسائل التي هي قيد التحقيق. ومن املهم دائماً أن يؤخذ يف االعتبار أن بعض البيانات 
الالزمة ربما تكون متاحة من مصادر موجودة. وينبغي لدى وضع قائمة البنود اتخاذ ترتيبات إلدخال بنود 
تكميلية مرتبطة بالبنود الرئيسية. ويف استقصاء الوظائف واإليرادات، مثالً، يمكن جمع معلومات إضافية عن 
السن ونوع الجنس والتعليم. ومن شأن هذه املعلومات أن تهيئ معرفة متعمقة إضافية باملسائل ذات الصلة، 

ومن َثمَّ ُتثري التحليل. 

يمكن أن نضيف أنه يجب وضع خطة جدولة يف وقت تخطيط االستقصاء. وينبغي نرش الجداول الفارغة   -  13
للتعليق عليها وتحسينها.

ميزانية االستقصاء   4 - 1 - 2

لدعم وإرشاد  امليزانية الزمة  إجراؤه.  املراد  املالية لالستقصاء  املتطلبات  إىل  االستقصاء  تشري ميزانية   -  14
تنفيذ االستقصاء ووضع الجدول الزمني إلنتاج نتائج االستقصاء. ويجب أن تكون تقديرات التكاليف مفصلة 
قدر اإلمكان. لذلك، من الرضوري أن ُتفَهم جميع الخطوات املفصلة التي تنطوي عليها عملية االستقصاء. وتبني 
لألموال  ثّمة سقف محدد مسبقاً  وإذا كان  األخرى.  التكاليف  بنود  املوظفني واملعدات وجميع  تكلفة  امليزانية 
املتاحة )وهذا ما يحدث يف العادة(، يجب أن يكون إجمايل امليزانية يف حدود اإلطار املحدد. وُينَصُح باتباع املبادئ 
ل هذا املوافقة عىل تقديرات امليزانية. وإذا دعت  التوجيهية العامة للوكالة املموِّلة يف إعداد امليزانية. فربما يسهِّ
الحاجة إىل الخروج عن امليزانية املقررة، ينبغي الحصول عىل إذن مسبق من املنظمة )أو املنظمات( ذات الصلة. 
وينبغي تحضري الطلبات املالية لالستقصاء يف مرحلة مبكرة. وتتوقف امليزانية، بوجه عام، عىل تصميم االستقصاء، 

والدقة املطلوبة يف التغطية الجغرافية. يبنيِّ الشكل 2 - 2 أدناه صحيفة عمل ممكنة للتكاليف. 

من األسايس وضع نظام فّعال ملراقبة التكاليف يف املنظمة التي ُتجري االستقصاء. ويف معظم عمليات   -  15
العمل  الكبرية الحجم توجد خطورة كبرية من فقد السيطرة عىل رصد رصف األموال بمجرد بدء  االستقصاء 
َه إىل مجاالت ال صلة لها بعمليات االستقصاء  امليداني. ويف هذه الظروف، يميل مقدار كبري من األموال إىل أن ُيوجَّ
الرئيسية. وتساعد الحكمة يف مراقبة التكاليف عىل رصد النفقات الفعلية بالنسبة إىل التكاليف املقدرة والعمل 
الفعيل املنجز. ومما ال بد منه أن تضمن اإلدارة املسؤولة عن االستقصاء املساءلة عن األموال. فهذا يعزز إىل حد 

كبري مصداقية املنظمة املُجِرَية لالستقصاء.

تنفيذ االستقصاءات   2 - 2

طرق جمع البيانات   1 - 2 - 2

يوجد عدد من األساليب املستخدمة يف جمع البيانات، من بينها املالحظة املبارشة والقياس؛ واالستبيان   -  16
الربيدي؛ واملقاَبالت الهاتفية والشخصية.
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وتنفيذها15 االستقصاءات  تخطيط 

الشكل 2 - 2
عّينة لصحيفة عمل التكاليف لربنامج استقصاء أرس معيشية

وحدات العمل 
املقدرة )شخص ~ 

 أشهر إالّ حيث

 ُيذَكُر غري ذلك(

تكلفة الوحدة )وحدة 
العملة ذات الصلة 

لكل شخص ~ شهر 
إالّ حيث ُيذَكر غري 

ذلك(

مجموع التكلفة 
 املقدرة

 )وحدة العملة
ذات الصلة(

التخطيط واألنشطة التحضريية-أوالً 

التخطيط األّويل والرصد الالحق )كبار املوظفني(-ألف

اختيار املوضوع وتحديدہ-باء

تخطيط املوضوع-1

إعداد خطط الجدولة-2 

خدمات سكرتارية وخدمات أخرى-3 

وضع االستقصاء وتصميمه -جيم

تخطيط التصميم األّويل: هيكل االستقصاء، -1
تغطية السكان، إجراءات أخذ العّينات، طرق 

جمع البيانات، إلخ. )موظفون فنيون(

تطوير مواد العّينات:-2

مواد الخرائط )عىل افرتاض أن مواد ) أ (
التعداد موجودة(:

تكاليف املوظفني 

الخرائط واللوازم 

القوائم امليدانية لألرُس املعيشية )000 2 منطقة تعداد(:)ب(

تكاليف املوظفني )معظمها للمقابلني( 

تكاليف سفر 

اختيار العيّنات وإعداد القوائم امليدانية )ج(

تصميم وطبع االستبيانات وغريها-دال

موظفون فنيون-1

خدمات سكرتارية وخدمات أخرى-2

تكاليف طباعة )بعد االختبارات املسبقة(-3 

االختبار املسبق -هاء

تخطيط من قبل موظفني فنيني:-1

تحضريات أّولية) أ ( 

تحليل النتائج ومراجعة املواد)ب(

مرشف ميداني:-2 

تكاليف املوظفني) أ ( 

تكاليف سفر )ب(

مقاِبلون:-3

تكاليف املوظفني) أ (

تكاليف السفر)ب(
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  16تصميم 

وحدات العمل 
املقدرة )شخص ~ 

 أشهر إالّ حيث

 ُيذَكُر غري ذلك(

تكلفة الوحدة )وحدة 
العملة ذات الصلة 

لكل شخص ~ شهر 
إالّ حيث ُيذَكر غري 

ذلك(

مجموع التكلفة 
 املقدرة 

 )وحدة العملة 
ذات الصلة(

تحضري مواد التعليم والتدريب الستخدامها يف امليدان-واو

املوظفون الفنيون-1 

الخدمات السكرتارية وخدمات أخرى-2 

تكاليف االستنساخ-3 

 أنشطة تخطيط منوعة-زاي
)العالقات العامة والدعاية، مثالً(

كبار املوظفني-1 

املوظفون الفنيون-2 

املوظفون التقنيون-3 

موظفو الخدمات-4 

تكاليف السفر-5 

الطباعة-6 

الخرائط ولوازم أخرى-7 
املجموع الفرعي

العمليات امليدانية-ثانياً

تدريب املرشفني امليدانيني -ألف

تكاليف املوظفني-1

املأوى واملأكل-2

تكاليف السفر-3 

تدريب املقاِبلني -باء

تكاليف املرشفني-1 

تكاليف املقاِبلني-2 

تكاليف املوظفني) أ ( 

تكاليف السفر )ب(

جمع البيانات )بما يف ذلك مراقبة الجودة( -جيم 

تكاليف املرشفني-1

تكاليف املقابلني-2

تكاليف املوظفني) أ ( 

تكاليف السفر)ب( 

اإلدارة امليدانية -دال

التوجيه امليداني-1 

تكاليف السفر-2 

تكاليف أخرى )مراقبة املواد وشحنها، مثالً(-3 

عنارص املجموع الفرعي -هاء

املوظفون الفنيون1 

الشكل 2 - 2
عّينة لصحيفة عمل التكاليف لربنامج استقصاء أرس معيشية )تابع(
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وتنفيذها17 االستقصاءات  تخطيط 

وحدات العمل 
املقدرة )شخص ~ 

 أشهر إالّ حيث

 ُيذَكُر غري ذلك(

تكلفة الوحدة )وحدة 
العملة ذات الصلة 

لكل شخص ~ شهر 
إالّ حيث ُيذَكر غري 

ذلك(

مجموع التكلفة 
 املقدرة 

 )وحدة العملة 
ذات الصلة(

املوظفون التقنيون-2 

موظفو الخدمات-3 

تكاليف السفر-4 

عالوة اإلقامة أثناء السفر-5 

املقاَبالت-6 

تكاليف متفرقة-7 

املجموع الفرعي

إعداد البيانات-ثالثاً

تخطيط الُنظم -ألف 

 الربمجة الحاسوبية -باء

التشفري الكتابي -جيم 

التشفري األّويل-1 

مراقبة الجودة-2 

اإلرشاف-3 

 العمليات من من لوحة املفاتيح إىل قرص الحاسوب -دال

الطباعة األّولية-1 

مراقبة الجودة-2 

اإلرشاف-3 

ل والصيانة(-هاء وقت الحواسيب )بما يف ذلك تكاليف املشغِّ

تكاليف التجهيز املتفرقة )اللوازم، إلخ.(-واو

عنارص املجموع الفرعي -زاي

املوظفون الفنيون-1 

املوظفون التقنيون-2 

موظفو مراقبة الجودة-3 

موظفو الخدمات-4 

عمل الحاسوب-5 

متفرقات-6 

املجموع الفرعي

مراجعة البيانات ونرشها -رابعاً

وقت املوظفني الفنيني-ألف

تكاليف النرش -باء
 توجيه وتنسيق االستقصاء  -خامساً

)مواصلة اإلرشاف عىل جميع األنشطة(

الشكل 2 - 2
عّينة لصحيفة عمل التكاليف لربنامج استقصاء أرس معيشية )يتبع(
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  18تصميم 

وحدات العمل 
املقدرة )شخص ~ 

 أشهر إالّ حيث

 ُيذَكُر غري ذلك(

تكلفة الوحدة )وحدة 
العملة ذات الصلة 

لكل شخص ~ شهر 
إالّ حيث ُيذَكر غري 

ذلك(

مجموع التكلفة 
 املقدرة 

 )وحدة العملة 
ذات الصلة(

املجموع الفرعي-سادساً

 تقييم الدراسات والبحوث املنهجية-سابعاً
)ربما تقدر بـ 10 يف املائة من املجموع الرتاكمي(

 مصاريف إدارية عامة-ثامناً 
)يمكن تقديرها بـ 15 يف املائة من املجموع الرتاكمي 

للتكاليف اإلدارية، وإيجار أماكـن العمل، واللوازم العامة، 
وما أشبه ذلك(

املجموع-تاسعاً

املصدر: األمم املتحدة )1984(.

أكثر  العادة  يف  ألنهما  املثالية  الطريقة  والقياس  املبارشة  املالحظة  تشّكل  والقياس:  املبارشة  املالحظة   -  17
موضوعية. فال ُيخىش من ضعف الذاكرة وال الذاتية، سواء من قبل املستجيبني أم املقاِبلني. ومن األمثلة عىل املجاالت 

التي اسُتخدمت فيها املالحظة املبارشة ما ييل: 

بعض جوانب استقصاءات استهالك األغذية؛ ) أ ( 

لوا أسعارها.  عمليات جمع األسعار، حيث يمكن لعّدادين أن يشرتوا املنتجات وُيسجِّ )ب( 

يف هذه الطريقة، وإن كانت مفيدًة، عيب هو أنها باهظة التكلفة من حيث املوارد والوقت. ويف معظم   -  18
الحاالت، يحتاج املقاِبلون إىل استخدام بعض املعدات. وقد دلت التجربة عىل أن طريقة املالحظة املبارشة والقياس 

ًة عندما تكون أحجام العيّنات أو السكان صغرية نسبياً.  تميل إىل أن تكون مفيدًة وعمليَـّ

التكلفة  فعنرص  نسبياً.  ورسيعة  رخيصة  الربيدية  االستبيانات  استخدام  طريقة  الربيدية:  االستبيانات   -  19
م االستبيان وُيطبع يرسل إىل املستجيبني )هؤالء هم  الرئييس يف مرحلة جمع البيانات هو طابع الربيد. وعندما ُيصمَّ
األشخاص الذين ُيتوّقع منهم أن يمألوا االستبيان(. وُيفرتض يف املستجيبني أن يكونوا ُملّمني بالقراءة والكتابة ألنه 
ُيتوّقع منهم أن يمألوا االستبيان هم أنفسهم دون مساعدة. غري أن هذا افرتاض خاطئ، ال سيما يف البلدان النامية، 
حيث ما زالت مستويات اإلملام بالقراء والكتابة منخفضة. الضعف الرئييس يف هذه الطريقة هو ارتفاع نسب عدم 
الرد )أي أن نسبة الذين ال يمألون االستبيان و/أو ال يرّدون عىل بعض األسئلة الواردة يف االستبيان كبرية( املرتبطة 
د االستبيان املستخدم. غري أنه ال يمكن استبعاد الالمباالة ُكلِّياً. ويف بعض الحاالت،  به، وربما يعود ذلك إىل تعقُّ

تكون نسبة الردِّ عىل االستبيان مرتفعة لكن نسبة عدم الردِّ عىل بعض األسئلة املوجودة فيه تكون مرتفعة. 

، إرسال رسائل تذكرة لغري املستجيبني )األشخاص الذين ال يرّدون عىل  ربما يلزم، لتحسني نسبة الردِّ  -  20
أسئلة االستقصاء(. غري أنه ُينصح باختيار عدد من أفراد الَعيِّنَة غري املستجيبني وإجراء مقابالت شخصية معهم. 
وربما يكون هذا رضورياً ألن خصائص الوحدات غري املستجيبة قد تكون مختلفة اختالفاً تاماً عن خصائص 

الشكل 2 - 2
عّينة لصحيفة عمل التكاليف لربنامج استقصاء أرس معيشية )انتهى(
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وتنفيذها19 االستقصاءات  تخطيط 

الوحدات املستجيبة )انظر مناقشة التقسيم إىل طبقات وميزاته يف الفصل الثالث واملرفق األول(. يف هذه الحالة 

باعتبارهما طبقتني مختلفتني/مجالني مختلفني الحقني  املستجيبة  والوحدات غري  املستجيبة  الوحدات  ُتعالَج 

التفصيل يف  بمزيد من  الرتجيح  ُمعاِمالت  )تناقش  التقديرات  إعداد  لدى  إعطاؤهما ترجيحات مختلفة  ينبغي 

الفصول الالحقة، ال سيما الفصل السادس(. وينبغي، لزيادة نسبة االستجابة أن يكون االستبيان جذاباً، وقصرياً، 

وبسيطاً قدر اإلمكان. وربما يساعد إرسال ظرف عليه طابع بريد وعنوان الجهة التي ُيعاد إليها االستبيان بعد 

ملئه لتحسني نسبة االستجابة. 

لتحسني هذه الطريقة تحسيناً ُمرضياً يجب أيضاً أن يكون ثّمة إطار للمعاينة حديث قدر اإلمكان. لذلك   -  21

ينبغي أن تكون عناوين املستجيبني املكتوبة عىل مغلف االستبيان حديثة. ويجب أيضاً أن تكون املنظمة التي 

تجري االستقصاء مقتنعة بقدرة املستجيبني عىل ملء االستبيان دون مساعدة.

فيما ييل موجز لبعض امليزات وأوجه القصور لالستقصاءات املُجراة باالستبيان الربيدي:   -  22

امليزات: 

إنها أرخص؛ ) أ ( 

يمكن نرش الَعيِّنَة عىل نطاق واسع؛ )ب( 

إزالة تحيُّز الشخص املقاِبل؛ )ج( 

إنها رسيعة. )د( 

أوجه القصور: 

نسبة عدم االستجابة تكون عالية يف العادة؛  ) أ ( 

تؤخذ الردود عىل األسئلة بقيمتها االسمية وألنه ال تتاح فرصة للتحقُّق منها؛  )ب( 

دون  بمفرده  األسئلة  عىل  رد  قد  املستجيب  كان  إذا  مّما  التحقق  يصعب  املواقف  استقصاء  يف  )ج( 

مساعدة؛ 

تكون الطريقة مفيدة فقط يف الحاالت التي تكون فيها االستبيانات بسيطة إىل حد ما؛ وهي لذلك  )د( 

ليست طريقة مناسبة إلجراء استقصاءات معقدة. 

بواسطة  البيانات  لجمع  النامية  البلدان  يف  شيوعاً  الطرق  أكثر  هي  هذه  الشخصية:  املقاَبلة  طريقة   -  23

استقصاءات بالَعيِّنَة عىل نطاق واسع. باإلضافة إىل نسبة االستجابة العالية التي تسفر عنها املقاَبالت الشخصية، 

هذه الطريقة مناسبة بسبب ارتفاع نسب األمية يف هذه البلدان. تستدعي هذه الطريقة إجراء مقاَبالت مع أشخاص 

مختارين لجمع املعلومات بطرح أسئلة عليهم. وامليزة الرئيسية لهذه الطريقة أن املقاِبل يستطيع إقناع الشخص 

الذي يجري معه املقاَبلة بالرد عىل األسئلة )بيشء من الحوافز(، ويمكنه أن يرشح له أهداف االستقصاء. عالوًة 

عىل ذلك، عندما ُتستخدم طريقة املقاَبلة الشخصية يوجد احتمال أكرب بجمع املعلومات اإلحصائية عن بنود صعبة 

ح أن تكون اإلجابة عليها غامضة لو أرسلت يف استبيان بريدي.  من حيث املفاهيم، يرجَّ

غري أنه توجد بعض الحدود التي هي أصيلة يف استخدام طريقة املقاَبالت الشخصية، مثل:   -  24
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  20تصميم 

يمكن للمقاِبلني املختلفني أن يفرسوا األسئلة تفسريات مختلفة، وبذلك ُيدخلون تحيزاً يف نتائج  ) أ ( 
االستقصاء ألن املقاِبلني الذين يرجعون إىل دليل التعليمات باستمرار قليلون جداً؛ 

يف عملية التحقُّق، قد يوحي بعض املقاِبلني بإجابات إىل املستجيبني؛ )ب( 

ربما تؤثر خصائص املقاِبلني، مثل السن ونوع الجنس وأحياناً حتى العنرص، يف مواقف املستجيبني؛ )ج( 

ربما يخطئ املقاِبلون يف قراءة األسئلة ألن انتباههم يكون موزَّعاً بني املقاَبلة والتسجيل. )د( 

أوجه القصور الواردة أعاله تشّكل، مجتمعة، ما ُيسّمى بتحيُّز املقاِبل ويمكن أن تسبّب، كما أظهرت   -  25
الدراسات، أخطاًء خطرية يف االستقصاءات غري أخطاء املعاينة )ارجع إىل مناقشة األخطاء غري أخطاء املعاينة يف 

الفصل الثامن(.

ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية يف االعتبار لدى توجيه األسئلة إىل املستجيبني:   -  26

ينبغي أن يفهم املقاِبل بوضوح الغرض من كل سؤال كما يرشحه دليل املقاِبلني. ومن األهمية  ) أ ( 
بمكان أن يرجع املقاِبلون إىل الدليل باستمرار؛ 

دلت التجربة عىل أن من األفضل للمقاِبل أن تطرح األسئلة بحسب تتابعها يف االستبيان. ففي معظم  )ب( 
االستبيانات، أوليَت عناية كبرية لرتتيب األسئلة، وأُِخَذ يف الحسبان حفز املستجيب، والربط بني 
املواضيع، وتيسري تنشيط ذاكرة املستجيب ليتذكر األحداث التي وقعت يف املايض، وأكثر األسئلة 

حساسية؛ 

ينبغي أن يمتنع املقاِبلون، ما أمكنهم ذلك، عن اإليحاء بأجوبة للمستجيبني؛ )ج( 

َيجُب توجيه جميع األسئلة. فبهذه الطريقة تقل البنود التي ال ُيجاب عليها إىل الحد األدنى. عالوًة  )د( 
عىل ذلك، ال ينبغي ترك فراغ أمام أي بند يف االستبيان ما لم يكن يف ذلك استجابة لنمط البنود التي 
ُترتك خالية. وإذا كان ثّمة سؤال ال صلة له بمستجيب معني ينبغي عندئٍذ وضع تعليق يف الفراغ 
املذكور. وهذا النهج يطمنئ مدير االستقصاء إىل أن جميع األسئلة الواردة يف االستبيان قد ُعولجت 

عىل الوجه الصحيح.

تصميم االستبيان   2 - 2 - 2

حاملا يتم تحديد أهداف االستقصاء وخطة جداوله يمكن وضع االستبيان ذي الصلة. فاالستبيان يؤدي دوراً   -  27
مركزياً يف عملية االستقصاء ُتنقل به املعلومات ممن يملكونها )املستجيبني( إىل من يحتاجون إليها )املستخِدمني(. 
ُ بها عن حاجة املستخِدمني إىل املعلومات بطرق عملية وهو كذلك األساُس الرئييسُّ للمدخالت  فهو األداة التي ُيعربَّ

يف نظام إعداد البيانات لالستقصاء املعني.

يحتاج حجـم االستبيان وشكله إىل النظر فيهما بمنتهى الجدِّيَّة. وُينصح بتصميم االستبيانات يف وقت   -  28
تخطيط االستقصاء. وإذا أُريَد إرسال االستبيانات إىل املستجيبني بالربيد فيجب أن تكون جذابة وسهلة. فهذا 
يؤدي إىل زيادة نسبة االستجابة. أما إذا أريَد استخدام االستبيان لتسجيل ردود املستجيبني من قبل املقاِبلني يف 

امليدان فيجب أن يكون صلباً بما فيه الكفاية ليتحمل املناولة.
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وتنفيذها21 االستقصاءات  تخطيط 

َم االستبيان عىل نحو يسهل معه جمع بيانات ذات صلة ودقيقة. ولتحسني دقة  اليشء املثايل هو أن ُيصمَّ  -  29
بيانات االستقصاء ينبغي إيالء اعتبار خاص لرتتيب بنود االستبيان ولصياغته. وينبغي إعطاء حافز للمستجيب. 
وينبغي نرش االستبيان جيداً لتسهيل قراءة األسئلة إما من قبل املستجيب وإما من قبل املقاِبل. ولن نكون ُمْفرِطنَي 

يف التأكيد، مهما أكدنا، أن كل استبيان يجب أن يحتوي عىل تعليمات واضحة. 

لذلك يجب أن يبذل فريق االستقصاء عناية خاصة إلعطاء تعاريف دقيقة للبيانات املراد جمعها ومواصفات   -  30
دقيقة فيما يتعلق برتجمة البيانات املطلوبة واملفاهيم ذات الصلة إىل أسئلة عملية. ويف هذا الصدد، يصبح اختبار 

االستبيان مسبقاً إجراًء عادياً، وبوجه عام، رضورياً، ما لم تثبت صالحية االستبيان تماماً يف استقصاءات سابقة. 

باختصار، يجب أن يتوفر يف االستبيان الجيد ما ييل:   -  31

ن من جمع معلومات دقيقة لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات املحتملني بطريقة حسنة  أن يمكِّ ) أ ( 
التوقيت؛

أن يسهل عمل جمع البيانات، وتجهيز البيانات وجدولتها؛  )ب( 

أن يضمن االقتصاد يف جمع البيانات، أي بمعنى تجنُّب جمع أي معلومات غري أساسية؛  )ج( 

أن يسمح بتحليل شامل وذي معنى وباستخدام البيانات املجموعة لتحقيق مقاصدها. )د( 

ينطوي هذا ضمناً عىل أنه يجب تطوير استبيانات االستقصاء عىل نحو تنتج معه معلومات من أفضل   -  32
نوعية ممكنة مع التوكيد بوجه خاص عىل كونها ذات صلة وحسنة التوقيت ودقيقة. ولكي ُتنَجَز هذه العملية 

بكفاءة يجب تخفيض تكلفة جمع املعلومات الرضورية والعبء الذي ينطوي عليه جمعها إىل الحد األدنى. 

وضع األسئلة   1 - 2 - 2 - 2

من  ُيطلب  املفتوح  السؤال  ففي  بالَعيِّنَة.  االستقصاء  استبيانات  يف  ومغلقة  مفتوحة  أسئلة  ُتستخدم   -  33
املستجيب، رجالً كان أو امرأة، أن يعطي جوابه هو نفسه عىل السؤال. أما يف استقصاء املواقف فيمكن أن ُيطلب 
منه تعريف ما يعتربه نوعية جيدة للحياة. ومن البديهي أن املستجيبني املختلفني سيعرِّفون بطرقهم الخاصة 
ُل نوعية جيدة للحياة. ومن جهة أخرى، يقيُِّد السؤاُل املغلُق املستجيَب باختيار جواب من قائمة أجوبة  ما يشكِّ

وضعها فريق االستقصاء. وفيما ييل عينات من األسئلة املغلقة:

هل توجد لديك أية إعاقة عقلية دائمة تحدُّ من أنشطتك اليومية؟ 

 نعم   ال

كيف تقيِّم قدرتك عىل الرؤية )حتى باستخدام النظارات أو العدسات الالصقة، إذا اسُتخدمت(؟

 - 1 ال أستطيع 

 - 2 بصعوبة شديدة دائمة 

 - 3 بيشء من الصعوبة الدائمة 

 - 4 بدون صعوبة 
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ميزات األسئلة املغلقة هي أنها: )أ( تعطي إجابات أكثر توحيداً؛ و )ب( سهلة التجهيز. القصور الرئييس   -  34
م االستقصاء هو الذي يجب أن يضع األجوبة. ويمكن يف هذه الحالة أن يغفل عن  يف هذه األسئلة هو أن ُمصمِّ
بة التي تتعلق  أجوبة هامة محتملة. ويف معظم االستقصاءات، تكون أفضل طريقة لتناول املسائل واألسئلة املركَّ

باملواقف واملفاهيم هي األسئلة املفتوحة.

صياغة األسئلة   2 - 2 - 2 - 2

يجب أن تكون األسئلة واضحة ودقيقة وغري غامضة. وينبغي أالّ ُيرتك املستجيب )أو املستجيبة( ليخمِّن   -  35
ما يريد املقاِبل أن يعلم منه/منها. ربما تبدو التعاريف واملفاهيم املستخدمة واضحة ملدير االستقصاء، لكنها 
غري واضحة للمستجيب. ونتيجًة لذلك ربما يستخدم املستجيب، رجالً كان أم امرأة، رأيه الشخيص عند اإلجابة 
عىل األسئلة. ويمكن أن تكون النتيجة النهائية تفيش األخطاء من غري أخطاء العيّنات. انظر مثاالً بسيطاً. السؤال، 
ما عنوان بيتك؟ يخلق تشويشاً يف كثري من البلدان األفريقية، ال سيما لسكان املناطق الحرضية، ما لم تكن كلمة 

“بيت” معرفة بوضوح. فكثري من املستجيبني يفرسون كلمة “بيت” بأنها القرية األصلية التي جاؤوا منها. 

األسئلة “الضمنية”   3 - 2 - 2 - 2

السؤال يكون  أن  السؤال املسّمى بالضمني يقنع املستجيب بأن يرد عليه بطريقة معيّنة. وهذا يعني   -  36
. إليك سؤاالً ضمنياً يف استقصاء صحي: كم يوماً يف األسبوع ترشب فيها أكثر من زجاجتي  متحيزاً إىل جواب معنيَّ
برية يف اليوم؟ هذا السؤال يرغم املستجيب عىل االعرتاف بأنه يرشب البرية، يف الواقع، ما ال يقل عن زجاجتني يف 
اليوم. هذه األسئلة تميل إىل جعل املستجيب يعطي جواباً متحيزاً. من املهم أن نتجنب إنشاء البيانات: وإنما الهدف 

هو، ببساطة، جمع البيانات.

صلة األسئلة باملوضوع   4 - 2 - 2 - 2

الغرض من االستبيان هو استخالص معلومات ُتستخَدُم يف دراسة الوضع. لذلك، ال بد للمنظمة التي تجري   -  37
االستقصاء من أن تطرح أسئلة ذات صلة باملوضوع لكي تحصل عىل صورة صحيحة للوضع املعني الذي هو 
قيد الدرس. ويجب أن تكون األسئلة الواردة يف االستبيان ذات صلة بمعظم املستجيبني. فال معنى، مثالً، لتقديم 
استبيان ميلء باألسئلة عن منجزات الفرد يف التعليم العايل )الجامعي( يف بيئة ريفية، وهي الشائعة، يف معظـم 
 البلـدان األفريقيـة اليـوم. كذلك، ليس من املناسب أن تشمـل يف استقصاء للخصوبـة إناثاً يف سن العارشة 

أو دون ذلك وتسأل الواحدة منهن كم طفالً ولدت، أو هل هي متزوجة، أم مطلقة، أم أرملة. فهذه األسئلة تكون 
ذات صلة بإناث فوق سن معيّنة، ال للبنات الالئي لم يبلغن سن الحمل والوالدة بعد. 

تتابع األسئلة   5 - 2 - 2 - 2

ر وتساعد  يجب أن تكون البنود يف االستبيان مرتبة عىل نحو تحفز معه املستجيب أو تسهل عليه أن يتذكَّ  -  38
عىل طلب معلومات دقيقة منه. وُيقرتح أن تكون األسئلة األوىل سهلة ومثار اهتمام وليست حّساسة. فهذا يعزز 
ثقة املستجيب ويمكنه بالتايل من امليض ُقُدماً يف املقاَبلة التي يقبل إجراءها معه طائعاً يف معظم الحاالت. وقد 
أصبح من املعتاد إىل حد ما أن تبدأ األسئلة املعدة يف استقصاءات األرُس املعيشية بأسئلة تلتمس تعريف الوحدة 
البسيطة، كالعنوان مثالً، تليها أسئلة تلتمس وصفاً لألرُسة املعيشية وأفرادها، وتشمل خصائص ديمغرافية عىل 
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سبيل املثال. ويف النهاية، ُتسأَل األسئلـة التفصيلية التي تشّكل املوضوع الرئييس لالستقصاء 1. وينبغي، عموماً،  
أن تكون األسئلة الحّساسة من بني األسئلة التي ُتسأُل يف األخري. وينبغي أن نؤكد أنه يجب أن يكون ثّمة صلة 

منطقية بني األسئلة، ال سيما بني األسئلة التي تكون محتملة أو متوقفة عىل يشء آخر. 

خطة الجدولة والتحليل   3 - 2 - 2

توجد تقنية مفيدة تساعد مصّمم االستقصاء عىل توفري دقة أكثر يف األدوات التي ُيقصد بها تلبية حاجة   -  39
املستخِدم إىل املعلومات، كما تتجىل يف مجموعة األسئلة أو األهداف التي يشملها االستقصاء. وتنطوي هذه التقنية 
البيانات  إنتاج خطط جدولة وجداول صورية. الجداول الصورية جداول مكتوبة تشمل كل يشء ما عدا  عىل 
الفعلية. وينبغي أن تبني الجدولة، عىل األقل، عناوين الجداول وأرومات األعمدة، وتعريف املتغريات املوضوعية 
االستقصاء  )موضوع  السكانية  واملجموعات  للتصنيف،  استخدامها  املراد  الخلفية  ومتغريات  جدولتها،   املراد 
َ فئاُت التصنيف بأكرب  أو عنارصه أو وحداته( التي تنطبق عليها الجداول املختلفة. ومن املستصوب أيضاً أن ُتبنَيَّ
تفصيل ممكن، وإن كان يمكن تعديل هذه الفئات حينما ُيعرَُف توزيع العيّنات عىل فئات املستجيبني، معرفة 

أفضل. 

يمكن النظر إىل أهمية خطة الجدولة من عدد من املنظورات. فمن شأن الجداول الصورية، مثالً، أن تبني   -  40
إن كانت البيانات املراد جمعها سوف تؤدي إىل جداول قابلة لالستعمال. فهي ال تشري فقط إىل ما هو مفقود، وإنما 
تكشف أيضاً عما هو فائض عن الحاجة. عالوًة عىل ذلك، ُيعوَُّض الوقت الزائد الذي ُيرصف عىل وضع الجداول 
الصورية يف العادة بأكثر منه يف مراحل جدولة البيانات بتخفيض الوقت الذي ُيرصف عىل تصميم الجداول الفعلية 

وإنتاجها.

توجد أيضاً العالقة الوثيقة التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار بني خطة الجدولة وتصميم العيّنات املستخدمة   -  41
يف االستقصاء. فالتقسيم الجغرايف للجداول، مثالً، ال يمكن إجراؤه إال إذا كانت الَعيِّنَة قد ُصّممت عىل نحو يسمح 
بهذه التجزئة. وكذلك حجم الَعيِّنَة أيضاً، يمكن أن يجعل من الرضوري الحد من عدد الخاليا يف الجداول املشرتكة 
لتجنُّب إنتاج جداول متباعدة أكثر من الالزم. وربما يلزم أحياناً تعديل الخطة أثناء عمل الجدولة. وربما تدعو 
الحاجة إىل تجميع الفئات بغية تقليل عدد الخانات الفارغة؛ أو ربما تتحقق نتائُج طريفٌة يف مسودة البيانات تدفع 
إىل إنتاج جداول جديدة. وسوف ُتستخدم الطريقة التي ُتجمع بها البيانات يف استقصاءات األرُس املعيشية للرد 
عىل األسئلة ) تحقيق األهداف(، وقد ُيشار إليها بعبارة “خطة تحليل البيانات”. وتفرسِّ هذه الخطة بالتفصيل 
ماهية البيانات الالزمة لتحقيق أهداف االستقصاء. ويجب أن يرجع إليها مصّممو االستقصاء باستمرار بينما هم 
يضعون تفاصيل استبيان االستقصاء. وربما يكون من البديهي أن خطة التحليل يمكن أن تكون النقطة املرجعية 

الرئيسية التي ُيسرَتَشُد بها يف تحليل نتائج االستقصاء.

تنفيذ العمل امليداني  4 - 2 - 2

ُتقيُِّد شحة املوارد تنفيذ العمل امليداني غالباً يف معظم البلدان النامية. غري أنه إذا أُريَد إجراء استقصاء   -  42
ينبغي تنظيم العمل امليداني وتنفيذه جيداً لكي ُتستخدم املوارد املحدودة املتاحة لفريق االستقصاء بكفاءة. ولكي 
تنجح عمليات االستقصاء، يجب أن يفهم مصّممو عمليات االستقصاء الجوانب املفاهيمية ملوضوع االستقصاء 

انظر األمم املتحدة، 1984.  1
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بوضوح. عالوًة عىل ذلك، يجب أن ُيتقن املقاِبلون اإلجراءات العملية التي ربما تؤدي إىل جمع البيانات الدقيقة 
بنجاح. ولكي يتم تحقيق عمليات االستقصاء بنجاح يلزم دائماً أن يكون ثّمة تنظيم ميداني فّعال ومنظم جيداً.

املعدات واملواد   1 - 4 - 2 - 2

من الرضوري يف كثري من البلدان النامية أن تكون املعدات كاملركبات، والقوارب، والدراجات، إلخ. متاحة   -  43
وتعمل جيداً قبل البدء بفرتة كافية. ومن الرضوري أيضاً أن تكون ثّمة بعض قطع الغيار. فاملركبات والدراجات 

تيرس رسعة الحركة لقادة األفرقة واملرشفني/املقاِبلني. 

ينبغي أن توجد مواد كافية، مثل امللفات واللوحات وأقالم الرصاص وبّرايات أقالم الرصاص، ودفاتر   -  44
املالحظات والوقود )للمركبات(، بكميات كافية الستخدامها أثناء عمليات االستقصاء. 

إدارة عمليات االستقصاء   2 - 4 - 2 - 2

االستقصاء بالَعيِّنَة عىل نطاق واسع عملية معقدة يف العادة وتتطلب براعة فائقة. لذلك، مهما كان التوكيد   -  45
عىل اإلدارة الحكيمة والفّعالة والكفأة لألنشطة عىل مختلف املستويات ال يمكن وصفه باملبالغة. 

يجب أن يكون ثّمة خط قيادة واضح وُمعرَّف تعريفاً جيداً من مدير االستقصاء حتى املقاِبلني. وينبغي   -  46
مالحظة أن استمارات الرقابة لرصد التقدم املحرز يف االستقصاء قد أثبتت فائدتها.

الدعاية   3 - 4 - 2 - 2

كان نجاح بعض االستقصاءات محدوداً، ويعود جانب من السبب يف ذلك إىل ارتفاع نسبة األشخاص الذين   -  47
لم يرّدوا عىل االسبتيان لرفضهم املشاركة. لذلك يجب عىل منظمي االستقصاء أن يقوموا بحملة دعاية لالستقصاء. 
وقد دلّت التجربة عىل أن الدعاية تؤدي دوراً هاماً يف طلب تعاون املستجيبني، حتى وإن كانت بعض املنظمات/

الوكاالت املموِّلة تعترب اإلنفاق عىل الدعاية مضيعة للموارد. 

يمكن اعتماد ُنُهٍج مختلفة للدعاية، وذلك يتوقف عىل الظروف السائدة. ففي املناطق الحرضية من بعض   -  48
البلدان، مثالً، يمكن لإلذاعة والتلفزيون والصحف أن تبث رسائل تكمل امللصقات عىل الجدران، بينما يف املناطق 

الريفية يمكن استخدام رسائل اإلذاعة وامللصقات.

ربما يكون من الرضوري كذلك ترتيب عقد اجتماعات مع قادة الرأي املحليني يف مناطق مختارة. ويجري   -  49
يف هذه االجتماعات إعالم الحارضين بأهداف االستقصاء. وباإلضافة إىل ذلك، ُيطلب من القادة إقناع الناس يف 

منطقتهم بتقديم املعلومات التي يطلبها األشخاص الذين يقابلونهم يف عملية االستقصاء. 

من املهم قبل دخول امليدان أن ُينرَشَ النص القانوني ذو الصلة بإجراء االستقصاء. وينبغي أن يعطي   -  50
اإلعالن، ضمن معلومات أخرى، أهداَف االستقصاء ومدَتُه واملواضيَع التي سيشملها.

اختيار املقاِبلني   4 - 4 - 2 - 2

منظمة  ممثل  امرأة،  أم  كان  رجالً  املقاِبل،  وكون  املستجيبني.  مع  الوصل  صلة  هو  املقاِبل  الشخص   -  51
االستقصاء الذي يتصل دائماً مع املستجيب يبني بوضوح أهمية وظيفته البالغة لنجاح برنامج االستقصاء. لذلك 
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ينبغي إيالء اعتبار هام جداً وعناية جيدة الختيار املقاِبل. وينبغي أن يكون املقاِبل قادراً عىل االتصال بفعالية مع 
املستجيب. وينبغي أن تتوفر فيه الصفات الالزمة ألخذ جميع املعلومات بدقة يف خالل وقت معقول. 

التعليم ويتوقف مستوى كفايته عىل نوع االستقصاء.  املقاِبل مستوى كاف من  ينبغي أن يكون لدى   -  52
يضاف إىل ذلك أنه يجب أن يكون املقاِبل قادراً عىل تسجيل املعلومات بأمانة دون أن “يصطنع األرقام”. ويجب أن 

يتَّبع املقاِبلون املختارون التعليمات وأن يستخدموا التعاريف واملفاهيم املوجودة يف الدليل امليداني للمقاِبلني. 

ربما تساعد اإلجراءات التالية عىل اختيار املقاِبلني املناسبني:   -  53

ينبغي أن يمأل املقاِبل املحتَمل طلباً يبني فيه السن والوضع العائيل والعنوان الحايل والتحصيل  ) أ ( 
التعليمي وتاريخ الوظائف التي شغلها؛ 

ربما يخضع األشخاص الذين يقع عليهم االختيار لفحص ذكاء وفحص إضايف يف العمليات الحسابية  )ب( 
البسيطة؛

نظراً إىل أنه يوجد يف العادة حاجة إىل مقاَبلة املرشحني للتعيني، باإلضافة إىل الفحص الكتابي،  )ج( 
يجب أن ُيجرَِي املقاَبالت مع املرشحني فريٌق يضع كلُّ عضو فيه تقييَمُه املستقل لكل مرشح. ومن 
الصفات التي تؤخذ يف االعتبار لدى تقييم املرشحني دماثة الخلق، واالهتمام بالعمل، وحسن التعبري 

عن النفس، والفطنة.

العمل امليداني يمكن أن يكون متعباً، ففيه صعوبات يف السفر يف طرق وعرة؛ لذلك ينبغي أن يكون املقاِبل   -  54
املختار ملتزماً ومستعداً للعمل يف أحوال صعبة. 

تدريب املقاِبلني   5 - 4 - 2 - 2

ينبغي تدريب املقاِبلني املختارين تدريباً جيداً قبل إرسالهم إىل امليدان. والغرض الرئييس من برنامج   -  55
التدريب هو توحيد إجراءات املقاَبلة يف االستقصاء. وهذا أمر رضوري طبعاً ملنع املقاِبلني من إعطاء تفسريات 

مختلفة للتعاريف واملفاهيم وأهداف االستقصاء، ومن ثم تقليل تحيُّز املقاِبلني إىل الحد األدنى. 

ينبغي أن يتوىّل عملية التدريب مدربون مؤهلون. ويجب أن يكون هؤالء املدربون عىل معرفة جيدة بمقاصد   -  56
االستقصاء وأهدافه. ويفضل أن يكونوا جزًءا من فريق االستقصاء الذي يقوم بإجراء عملية االستقصاء. 

نتائجه. ولكي يعرف  االستقصاء وكيف سُتستخَدم  بمقاصد  بعناية وتعريفهم  املقاِبلني  تعليم  ينبغي   -  57
املقاِبلون أهداف االستقصاء معرفة جيدة يجب أن ُيدرَّبوا تدريباً جيداً عىل معرفة املفاهيم والتعاريف املوجودة 

يف االستبيان. 

يجب أن يتناوب املقاِبلون، كجزء من عملية التدريب، عىل رشح بنود االستبيان لزمالئهم أمام املدرب.   -  58
فيمكن، مثالً، أن يتناوب املقاِبلون عىل توجيه أسئلة بعضهم لبعض يف جو الفصل الدرايس، ثم يؤخذون إىل امليدان 
يف حي قريب ويقابل املقاِبلون املتدربون بضَع أرُس. وينبغي أن يكون املدرب دائماً موجوداً كمرشد لتصويب 
املقاِبلني إذا أخطأوا. وبعد املقاَبالت امليدانية يناقش املتدربون النتائج تحت إرشاف املدرب. وينبغي أن ُيسفر 
برنامج التدريب عن قرار من مدير االستقصاء بشأن أيِّ املتدربني يحتاجون إىل تدريب إضايف، وما إذا كان أيٌّ 

منهم ال يصلح بتاتاً ألداء املهمة.
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اإلرشاف امليداني   6 - 4 - 2 - 2

من املتفق عليه بوجه عام أن التدريب رشط أسايس للعمل امليداني الفّعال والناجح. غري أن التدريب من   -  59
دون إرشاف صحيح ربما ال يعود بالنتائج املرُجوّة. ويتطلب العمل امليداني إرشافاً مكرساً وفّعاالً مستمراً من 
قبل موظفني كبار أكثر خربة وأفضل تأهيالً من املقاِبلني. وينبغي أن يتلّقى املرشفون تدريباً يف جميع جوانب 
االستقصاء. ولن نكون مبالغني يف التوكيد، مهما أكدنا أن املرشف يشّكل حلقة وصل هامة بني املنظمة التي تجمع 
البيانات واملقاِبل. وُيفرتض باملرشف أن ينظم عمل املقاِبلني بتحديد املهام امليدانية واملواقع؛ ويستعرض العمل 
املنجز ويحافظ عىل مستوى عاٍل من االلتزام بربنامج االستقصاء بني املقاِبلني. ونويص بأن تكون نسبة املرشفني 
إىل املقاِبلني مرتفعة نسبياً، إذا أمكن. واقرُتح أن تكون النسبة مرشفاً واحداً لكل أربعة مقاِبلني أو خمسة، فتلك 

هي النسبة املثالية يف استقصاءات األرُس املعيشية. لكن هذا مجرد مبدأ توجيهي. 

متابعة األشخاص غري املستجيبني   7 - 4 - 2 - 2

ال بد من أن توجد حاالت، يف معظم االستقصاءات، ال يرّد فيها الناس عىل االستبيان )ارجع إىل الفصل   -  60
الثامن املتعلق باألخطاء غري أخطاء العيّنات(. فقد يرفض بعض املستجيبني التعاون مع املقاِبلني؛ ويف بعض 
الحاالت، ال يهتمون ببنود معيّنة يف االستبيان. وعندما ُيبلَّغ املرشف عن وحدة غري متعاونة ينبغي أن يتصل بهذه 
الوحدة املشمولة بالَعيِّنَة ويحاول الحصول عىل املعلومات منها، نظراً ملا لديه من مؤهالت أفضل وخربة أكثر. وملا 
كان الهدف العميل ألّي استقصاء هو تحقيق أعىل نسبة استجابة ممكنة، ُيوىص بجمع املعلومات من عيّنة فرعية 
ُه جهُد االستقصاء آنئٍذ نحو الَعيِّنَة الفرعية، وُيفّضل  من املجموعة األوىل من غري املستجيبني. ففي هذه الحالة، ُيوَجَّ

أن يقوم مرشفون بإجراء املقاَبالت . 

تقليل عدد حاالت عدم االستجابة   8 - 4 - 2 - 2

إىل  إجراءات استقصاء جيدة تهدف  املعيشية وتنفيذه، وضع  املهم، لدى تصميم استقصاء لألرُس  من   -  61
الحصول عىل أقىص استجابة ممكنة. وإننا نؤكد أهمية تجهيز هذه اإلجراءات لتقليل عدد حاالت الرفض، مثل 
ترتيب أمر العودة إىل إجراء مقابلة يف وقت يناسب املستجيب. وكذلك يجب رشح أهداف االستقصاءات واستعماالتها 
بعناية للمستجيبني الرافضني بغيَة مساعدتهم عىل التعاون. ومن شأن ضمان الرسية أن يساعد أيضاً عىل تخفيف 

ما يساور املستجيبني من مخاوف من أن ُتستخدم إجاباتهم، ألغراض غري األغراض املذكورة يف االستقصاء.

ينبغي معاودة االتصال الهاتفي يف أوقات مختلفة إذا لم يكن يف البيت أحد. وُيوىص بمعاودة االتصال   -  62 
ما ال يقل عن أربع مرات. 

من املهم أيضاً تجنُّب مشكلة عدم التمكن من الوصول إىل وحدات مختارة للعيِّنة، يمكن أن تكون مصدراً   -  63
هاماً لعدم االستجابة. وأفضل طريقة ملعالجة هذه املشكلة هي استخدام أحدث إطار عيّنات )انظر الفصل الرابع 

لة(. لالطالع عىل مناقشة مفصَّ
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الفصل الثالث

اسرتاتيجيات املعاينة

مقدمة  1 - 3
بينما يلقي الفصل الثاني املتعلق بتخطيط االستقصاء نظرة عامة عىل مختلف مراحل عمليات استقصاء   -  1
األرُس املعيشية، هذا الفصل هو األول من عدة فصول تركز فقط عىل جوانب املعاينة )أخذ العيّنات( — التي هي 
محور الرتكيز الرئييس لهذا الدليل. يبحث هذا الفصل بإيجاز املعاينة االحتمالية مقابل املعاينة غري االحتمالية، 
ويقدم ُحججاً داعمة لسبب استخدام املعاينة االحتمالية دائماً يف استقصاءات األرُس املعيشية. يوىل انتباه كبري لحجم 
الَعيِّنَة — املَعلَمات الكثرية التي تحدده وكيفية حسابها. ونقدَّم تقنيات بشأن تحقيق كفاءة املعاينة. تشمل هذه 
التقنيات التقسيم إىل طبقات، وأخذ عيّنات من املجموعات، وأخذ عيّنات عىل مراحل، مع التوكيد بوجه خاص عىل 
تصميم عيّنات عىل مرحلتني )انظر تعاريف هذه املفاهيم ومواصفاتها يف الجدول 3 - 1 واملرفق األول(. تعرض 
هنا خيارات معاينة مختلفة، ويرد وصف بالتفصيل لتصميمني رئيسيني للعيّنات اسُتخدما يف بلدان كثرية. وُيبحث 
أيضاً املوضوعان الخاّصان )أ( املعاينة عىل مرحلتني للوصول إىل سكان “نادرين” و)ب( أخذ عيّنات لتقدير التغيري 

أو االتجاه. وينتهي الفصل إىل عرض موجز بالتوصيات املقدمة.

نظرة عامة  1 - 1 - 3

تكاد تصاميم العيّنات الستقصاءات األرُس املعيشية كلها، يف البلدان النامية واملتقدمة النمو عىل حدٍّ سواء،   -  2
بَة بسبب مراحلها املتعددة وتقسيمها إىل طبقات وضّمها يف مجموعات أو عناقيد. يضاف إىل ذلك، حقيقة  تكون ُمرَكَّ
أن استقصاءات األرُس املعيشية بالَعيِّنَة عىل الصعيد القومي غالباً ما تكون عامة الغرض يف نطاقها، وتشمل مواضيع 

دها. لذلك، يركز الدليل عىل اسرتاتيجيات معيّنة متعددة املراحل. متعددة تهم الحكومة، تضيف إىل تعقُّ

لتحقيق النتائج املرجوَّة، وهي تصميم جيد الستقصاء األرُسة املعيشية، يجب أن يوضع ترتيب متناغم   -  3
يجمع بصورة متوائمة عنارص متعددة. ويجب اختيار الَعيِّنَة عىل مراحل لكي ُتحدََّد املواقع التي سُتجرى فيها 
املقاَبالت وُتختار األرُس املعيشية بكفاءة. ويجب أن ُيقسم التصميم إىل طبقات بطريقة ُيضمن بها أن ُتنرش الَعيِّنَة 
املختارة فعالً نرشاً صحيحاً عىل مناطق جغرافية فرعية ومجموعات فرعية من السكان. ويجب أن تستخدم خطة 
املعاينة مجموعات تكون وحداٍت ُمعرََّفًة جغرافياًً ُتختار منها األرُس، لكي تبقى التكاليف يف حدود مستويات يمكن 
إدارتها. ويجب يف الوقت نفسه، تجنُُّب اإلفراط يف تجميعها ألن اإلفراط يف خطة التجميع يرتك آثاراً ضارة عىل 
املوثوقية )انظر مناقشة أثر التقسيم إىل مجموعات يف الفرع 3 - 3 - 5(. ويجب أن يأخذ حجم الَعيِّنَة يف الحسبان 
االحتياجات املتنافسة بغية إيجاد توازن مثايل بني التكلفة والدقة. ويجب أيضاً أن يتناول حجم الَعيِّنَة االحتياجات 
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امللّحة للمستخدمني الذين يريدون بيانات ملجاالت منها املجموعات الفرعية من السكان أو املناطق الفرعية. ويجب 
أن يلتمس تصميم الَعيِّنَة منتهى الدقة بطريقتني اثنتني مختلفتني هما: أوالً يجب أن يكون إطار العيّنات املستخدم 
)أو املوضوع( كامالً، وصحيحاً، وحديثاً قدر اإلمكان؛ ثانياً، يجب أن ُتستخدم تقنيات الختيار العيّنات تقلل إىل 
الحد األدنى التحيز غري املقصود الذي يحدثه املنفِّذون أحياناً. ويجب أيضاً أن يكون التصميم قادراً عىل تقييم نفسه 
ذاتياًً؛ بعبارة أخرى، يجب أن يكون التصميم عىل نحو يمكن معه تقدير أخطاء العيّنات ويجري تقديرها فعالً، 
لتوجيه املستخدمني إىل قياس موثوقية النتائج الرئيسية. تنشأ أخطاء العيّنات من تقدير الخصائص السكانية عىل 

أساس بيانات واردة من جزء من السكان فقط ال من جميع السكان.

ن من الحصول عىل استنتاجات عن السكان املستهدفني، بناًء عىل عيّنات  الغرض الرئييس من االستقصاء هو التمكُّ  -  4
عشوائية. يهدف املستقيص/الباحث، وهو يفعل ذلك، إىل تقدير سمات غري معروفة للسكان. ومن بني الخصائص/

مثالً،  كانت  فإذا  وتباينات.  ونسب،  ومتوسطات،  مجاميع،  السكان  بني  املشرتكة  املَعلَمات 
 

قيماً للمتغري y يف السكان، 

 

؛ )3 - 1(فإن متوسط السكان هو 

)3 - 2(ويكون متغري السكان هو  .

تستخَدم تقديرات العيّنات يف معظم الحاالت لتقدير َمعلََمات السكان. مثال ذلك أنه إذا كان املتوسط واملتغري لحجم 
عيّنة مقداره n لعيّنة عشوائية بسيطة مع البديل قد أُعطيا بهذا الشكل

)3 - 3(

)4 - 3(

y قيماً للمتغري لعدد من وحدات الَعيِّنَة مقداره n. يف االستقصاءات التي ُتجرى بالَعيِّنَة  y y yn1 2 وكانت  ... ... , , ,3
يحسب الباحث تباينات املتغريات املختارة عشوائياًً لتحديد خطأ العيّنات يف التقدير )انظر تعريف خطأ العيّنات 
يف الجدول 3 - 1 ولزيادة البحث يف خطأ العيّنات انظر الفصل السابع واملرفق األول(. من بني العوامل التي تؤثر 
يف حجم تباين الَعيِّنَة اختالف خواّص املتغري الذي هو قيد الدراسة، وحجم الَعيِّنَة، وتصميم الَعيِّنَة )ُتبحث هذه 
الجوانب يف أجزاء مختلفة من هذا الفصل، والفصل السابع، وُتعرَُض املبادئ األساسية للمعاينة لالستقصاء يف 

املرفق األول(.

ية من الخصائص التي تدخل يف تصميم الَعيِّنَة الصحيحة  يبحث الفصالن الثالث والرابع بالتفصيل كل خاصِّ  -  5
الستقصاء األرُس املعيشية. يكون الرتكيز بوجه عام عىل االستقصاءات الوطنية، وإن كان يف اإلمكان تطبيق جميع 
التقنيات الوارد وصفها هنا عىل استقصاءات كبرية ُتجرى عىل الصعيد دون الوطني، كاالستقصاءات التي ُتقرص 
عىل واحدة أو أكثر من املناطق أو املحافظات أو املقاطعات أو املدن. ونظراً إىل األهمية البالغة ألُُطر العيّنات يف 

َص الفصل الرابع كله لهذا املوضوع. تحقيق ممارسة جيدة للمعاينة ُخصِّ

Y Y Y YN1 2 3, , , ... ... 
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املعاينة31 اسرتاتيجيات 

قائمة مصطلحات املعاينة ومصطلحات ذات صلة باملوضوع  2 - 1 - 3

نبدأ بقائمة مصطلحات ُتستخَدم يف هذا الفصل والفصل التايل )انظر الجدول 3 - 1(. ال ُيقصد بهذه   -  6
القائمة أن تعطي تعاريف رسمية ملصطلحات املعاينة، التي بعُضها مصطلحات رياضية. وإنما هي، بدالً من 

ز طبعاً عىل تطبيقات استقصاءات األرُس املعيشية.  ذلك، تصف استخدام املصطلحات يف سياق هذا الدليل وتركِّ

الجدول 3 - 1
قائمة مصطلحات املعاينة ومصطلحات ذات صلة باملوضوع

االستخداماملصطلح

)deff( ب إىل معاينة عشوائية بسيطة لها نفس حجم العيّنة؛ ُيشار إليه أثر التصميم نسبة تباين تصميم العيّنات املركَّ
أحياناً باسم أثر التجميع، وإن كان أثر التجميع يشمل آثار التقسيم إىل طبقات وكذلك إىل مجموعات.

اختيار وحدات مناطق جغرافية تشّكل إطار معاينة )يمكن أن يشمل قطاعات مناطق مختارة، أخذ عيّنات من املناطق
معرَّفة بأنها تقسيمات فرعية من مناطق إدارية( 

مجموعة مواد ُتختار منها بالفعل عيّنة، كقائمة أو مجموعة مناطق، ومن هنا ُتَجمَّع وحدات سّكانية إطار )أُُطر( العيّنات

طريقة لـ “تغطية” منطقة جغرافية بحثاً عن مساكن و/أو أرُس معيشية ُتطبَّق عادة يف عمليات االلتماس
ُتجرى لتحديث إطار عيّنات

ُمعاِمل العالقة بني عنارص الطبقة الواحدة يقيس َتشاُبَه العنارص يف َتجاُنسها الرتاُبط بني عنارص الطبقة الواحدة

تصميم عيّنة يكون لكل حالة فيها نفس الوزن من االستقصاءالرتجيح الذاتي 

يشري إىل استخدام مراحل متعددة ووضع عيّنات استقصاء األرُس املعيشية يف مجموعات ويف طبقات، تصميم عيّنات مركَّب
خالفاً للمعاينة العشوائية

 تقسيم األجزاء إىل أجزاء فرعية
)قطع كبرية(

م فيها املجموعة التي هي أكرب مّما كان متوقَّعاً إىل مجموعات فرعية  عملية ميدانية يف العادة تقسَّ
لتقليل أعباء وضع القوائم 

م  التقسيم إىل مجموعات؛ ُمَقسَّ
إىل مجموعات

يشري إىل َميل وحدات العيّنات — أشخاص أو أرُس معيشية — إىل أن تكون لها خصائص مشرتكة 

وسيلة التقسيم إىل طبقات بواسطة الفرز الجغرايف إلطار العيّنات، مقروناً باألخذ املنهجي لعيّنات التقسيم الضمني إىل طبقات
تكون االحتمالية فيها متناسبة مع الحجم 

عدد األرُس املعيشية املختارة أو عدد األشخاص املختارين حجم الَعيِّنَة

)متوسط( عدد وحدات العيّنات — األشخاص أو األرُس املعيشية — يف املجموعةحجم املجموعة 

تحيٌُّز يف تقدير االستقصاء ناشئ عن خطأ يف التصميم والتنفيذ؛ يشري إىل دقة التقدير أو صحته خطأٌ غري أخطاء املعاينة 
خالفاً ملوثوقيته أو إحكامه

خطأ عشوائي يف تقدير االستقصاء نتيجة لحقيقة أن االستقصاء شمل عيّنة واحدة ولم يشمل جميع خطأ املعاينة )الخطأ املعياري(
السكان؛ الجذر الرتبيعي ملتغريِّ املعاينة 

 الخطأ املعياري النسبي
)ُمعاِمل التباين(

الخطأ املعياري كنسبة مئوية من تقدير االستقصاء، بعبارة أخرى خطأ معياري مقسوم عىل 
التقدير 

انظر الخطأ من غري أخطاء املعاينةالدقة )الصحة(

تعريف السكان املراد تغطيتهم باالستقصاء؛ وُيعرَفون أيضاً باسم عالَم التغطية السكان املستهدفون

يشري إىل تحديث العملية عندما ُتَعدُّ املساكن تقريباً إلعطاء القياس الراهن للحجم؛ انظر أيضاً العد الرسيع
االلتماس 

عيّنة “ممتازة” ُيقَصُد بها أن ُتستعمل يف استقصاءات متعددة و/أو يف جوالت متعددة من الَعيِّنَة الرئيسية 
االستقصاء نفسه، ويكون ذلك عادًة يف إطار زمني مدته عرش سنني
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  32تصميم 

االستخداماملصطلح

)SRS( العيّنة العشوائية البسيطة)عيّنة عشوائية بسيطة )نادراً ما تستخدم يف استقصاءات األرُس املعيشية

قسم فرعي مرسومٌة حدوُدہ وخريطُته من مجموعة أكرب حجماً الفرع

)f( نسبة حجم الَعيِّنَة إىل مجموع عدد الوحدات السكانية الكرس من العيّنات

مربع الخطأ املعياري أو خطأ املعاينةمتغري املعاينة 

الوحدة الجغرافية التي يلزم وضع تقديرات مستقلة لها املجال

ة مجموعة عيّنات تتكّون من أرُس معيشية متفرقة جغرافياًً مجموعة غري مرتاصَّ

ة مجموعة العيّنات املؤلفة من أرُس معيشية متجاورة جغرافياًً مجموعة مرتاصَّ

مرحلة صورية لالختيار، ُيقَصُد بها تبسيط وظيفة الدليل يف تعيني املناطق الفرعية التي ستوجد مرحلة االختيار الصوري
فيها مجموعات العيّنات يف نهاية املطاف 

يصف درجة الثقة اإلحصائية التي ُيحَصُل بها عىل الدقة أو هامش الخطأ حول تقدير االستقصاء، مستوى الثقة
وتعترب نسبة 95% هي املستوى القيايس بوجه عام 

م يطبق عىل البيانات الخام؛ ُيعرف أيضاً باسم ُمعاِمل الرتجيح ُمعاِمل الرتجيح  عكس احتمالية االختيار؛ عامل تضخُّ
يف التصميم

منهجية اختيار تعرف بها كل وحدة سكانية )شخص، أرُسة معيشية، إلخ.( أن لها فرصة غري معاينة احتمالية 
صفرية ألن ُتشمل بالَعيِّنَة

تصميم عيّنات لتقدير التغري الحاصل من فرتة زمنية إىل أخرى املعاينة بناًء عىل االتجاه

تقنية لتنظيم إطار عيّنات يف مجموعة فرعية تكون متجانسة داخلياًً ومتنافرة خارجياًً لضمان كون املعاينة الطباقية
اختيار العيّنات موزعاً توزيعاً صحيحاً بني املجموعات الفرعية السكانية الهامة

 املعاينة عىل فرتات متعاقبة؛ ُيعرَف
 أيضاً باملعاينة املزدوجة أو املعاينة

بعد التقسيم إىل طبقات

اختيار الَعيِّنَة يف فرتتني زمنيتني )بوجه عام(، وتكون عيّنة الفرتة الثانية عادًة عيّنة فرعية من عيّنة 
الفرتة األوىل؛ ينبغي عدم الخلط بينها وبني عيّنة االتجاه )انظر أدناه( 

يعني الطريقة التي ُتختار بها عيّنة املناطق اإلدارية واألرُس املعيشية/األشخاص يف مرحلتني املعاينة عىل مراحل 
متتاليتني لتحديد املواقع الجغرافية التي ُيجرى فيها االستقصاء

يَّة لعيّنات هذه الطريقة: اختيار بحسب نظام حصص: معاينة غري احتمالية  انظر يف الفرع 3 - 2 - 2 أوصافاً نصِّ
اختيار بحكم قضائي، اختيار هادف، اختيار بحسب املصلحة، اختيار عشوائي أثناء امليش

ُل اإلطار من قائمةمعاينة القوائم اختيار الوحدات التي تشكِّ

عملية أخذ عيّنات تنطوي فيها املرحلة قبل األخرية عىل وحدة معرَّفة جغرافياًً كمنطقة تعداد معاينة املجموعات

 )EPSEM( معاينة مع تساوي االحتماالتاملعاينة مع تساوي االحتماالت

اختيار وحدات املرحلة األوىل )الثانية، إلخ.( ُتختار كل وحدة منها مع تناسُب احتمالها مع مقاس املعاينة مع َتناُسب االحتمال مع الحجم
حجمها؛ انظر أيضاً املعاينة مع تناسب االحتمال مع الحجم املقدَّر يف النص 

اختيار العيّنات من قائمة باستخدام نقطة بداية عشوائية وفرتة فاصلة بني األرقام املختارة، محددة املعاينة املنهجية 
سلفاً وتطبق بصورة متتابعة

يف املعاينة متعددة املراحل، َعدُّ أو تقدير حجم )عدد األشخاص، مثالً( كل وحدة يف مرحلة معيّنةمقاس الحجم 

املقدِّر لتصميم عيّنات محدد هو طريقة تقدير املَعلَمات السكانية من بيانات العيّنات، فاملتوسُط املقدِّر
الحسابيُّ للعيّنات ُمَقدِّر 

يشري إىل درجة من خطأ معاينة مرتبط بتقدير استقصاء معنياملوثوقية )الدقة، هامش الخطأ( 

وحدة إدارية معرَّفة جغرافياً اختريت يف املرحلة األوىل من مراحل املعاينةوحدة املعاينة األّولية

الجدول 3 - 1
قائمة مصطلحات املعاينة ومصطلحات ذات صلة باملوضوع )تابع(
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مالحظات   3 - 1 - 3

تستخدم املالحظات املعيارية يف هذا الفصل والفصول الالحقة )انظر الجدول 3 - 2 أدناه(. تشري الحروف   -  7
املكتوبة بالحرف الكبري، بوجه عام، إىل القيم السكانية، والحروف املكتوبة بالحرف الصغري إىل مالحظات عىل 
العيّنات.  ∧ بوجه عام، لبيان قيم  العبارة،  القيم السكانية، بينما ُتستخدم  Y مثالً تشري إىل  العيّنات. فالعبارة، 
ويتضح مّما ورد أعاله أن الحرف N يشري إىل حجم السكان، بينما يشري الحرف n إىل حجم الَعيِّنَة. ومن األهمية 
ُ عنها إما بحروف التينية مكتوبة بالحرف الكبري وإما بحروف يونانية.  بمكان أن نالحظ أن املَعلَمات السكانية ُيعربَّ
σ، مثالً، املتوسط السكاني واالنحراف املعياري، عىل التوايل. وتمثل  Y والحرف  ففي الجدول 3 - 2 يبني الحرف 
أجهزة تقدير املَعلَمات السكانية يف املالحظات عىل العيّنة بالحرف الكبري بإضافة الرمز ∧ إىل املعلمات السكانية. 

 الجدول 3 - 2
مالحظات مختارة ُتسَتخَدُم قيماً للسكان وخصائص للعّينات 

الخاصية

مالحظة لـ

السكان

الَعيِّنَة

 تقديرات مع الرمز “ ^ ”
فوق املالحظة

 استخدام حرف صغري
يف كتابة املالحظة

Nnnالوحدات
�Y1, Y2, ... ... Yi, ... ... Ynمالحظات � ��Y1, Y2, ... ... Yi, ... ... Yn� � ��y1, y2, ... ... yi, ... ... yn

YYyمتوسط القيمة

PPpالنسبة
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2
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عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  34تصميم 

العّينات االحتمالية مقابل الطرق األخرى للمعاينة  2 - 3 
يف استقصاءات األرُس املعيشية   

مع أن مناقشة نظرية االحتمالية تقع خارج نطاق هذا الدليل، فمن األهمية بمكان توضيح السبب الذي   -  8

ألجله تؤدي طرق االحتمالية دوراً ال ُيستغنى عنه يف املعاينة الستقصاء األرُس املعيشية. يرد يف هذا الفرع تعريف 

ووصف موجزان للمعاينة االحتمالية، وأسباب أهميتها. وُتذَكُر طرق أخرى، كاملعاينة ألسباب قضائية أو هادفة، 

واملعاينة العشوائية أثناء امليش، واملعاينة بنظام الحصص، واملعاينة بداعي املالءمة، ال تفي برشوط االحتمالية، 

وُتبَحُث أسباب عدم التوصية باستخدامها يف استقصاءات األرُس املعيشية.

املعاينة االحتمالية   1 - 2 - 3

السكان  عنارص  بها  ُتختار  التي  الوسائل  يضّم  املعيشية  األرُس  استقصاء  االحتمالية يف سياق  املعاينة   -  9

املعاينة  تقتيض  باالستقصاء.  لشمولها   — واألفراد  املعيشية،  واألرُس  الجغرافية،  الوحدات   — املستهدفني 

 االحتمالية ما ييل: )أ( كل عنرص يوجد لديه فرصة حسابية معروفة الختياره )ب( فرصة أن تكون أكثر من صفر، 

أنه ال يلزم أن تكون فرص اختيار كل  )ج( فرصة ألن ُيحسب مقداره باألرقام. ومن األهمية بمكان مالحظة 

العنارص متساوية، وإنما يمكن أن تتباين وفقاً ألهداف االستقصاء. 

إّن الطبيعة الرياضية للمعاينة االحتمالية هي التي تسمح بأخذ تقديرات العيّنات االحتمالية القائمة عىل   -  10

أساس علمي من االستقصاء. وأهم من ذلك أن هذا هو أساس استنتاج أن تقديرات العيّنات تمثل مجموع السكان 

الذين أخذت منهم العيّنات. وإن استنتاج أنه يمكن تقدير أخطاء املعاينة من البيانات التي ُجمعت من حاالت 

العيّنات منتَج ثانوي هامٌّ جداًً للمعاينة االحتمالية يف االستقصاءات. وليس أيٌّ من هذه الجوانب خصائص لطرق 

املعاينة غري االحتمالية. وبسبب هذه الجوانب، يوىص بقوة بأن ُتستخدم املعاينة االحتمالية دائماً يف استقصاءات 

األرُس املعيشية، حتى عندما تكون تكاليف االستقصاء أعىل من تكاليف الطرق غري العلمية وغري االحتمالية.

املعاينة االحتمالية عىل مراحل   1 - 1 - 2 - 3

يجب استخدام املعاينة االحتمالية، كما ذكر ضمناً أعاله، يف كل مرحلة من مراحل عملية اختيار العيّنات   -  11

بغية تلبية املتطلبات. فاملرحلة األوىل من االختيار، مثالً، تنطوي بوجه عام عىل اختيار وحدات معيَّنة جغرافياًً 

كالقرى. وتنطوي املرحلة األخرية عىل اختيار أرُس معيشية محددة أو أشخاص محددين ملقابلتهم. وينبغي أن 

أدناه مثال  يرد  احتمالية ألخذ عيّنات صحيحة.  بينهما طرقاً  وأّي مراحل موجودة  املرحلتان  تستخدم هاتان 

ط. توضيحي مبسَّ

مثال 

افرتض أن عيّنة عشوائية بسيطة تضم 10 قرى من 100 قرية يف منطقة ريفية. وافرتض أيضاً أنه ُوضعت 

قائمة بأسماء األرُس املعيشية يف كل قرية من قرى الَعيِّنَة. وأُجري اختيار منهجي من القائمة بواقع أرُسة 

واحدة من كل خمس أرُس إلجراء مقابلة معها من أجل االستقصاء، بغض النظر عن عدد األرُس الواردة 

أسماؤها يف قائمة كل قرية. هذا تصميم عيّنات احتمالية، حيث يجري االختيار يف مرحلتني مع كون 
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االحتمال يف املرحلة األوىل 100/10، ويف الثانية 5/1. ويكون االحتمال اإلجمايل الختيار أرُسة معيشية 
معيّنة لالستقصاء هو 50/1، أي 100/10 مرضوباً بـ 5/1. 

مع أن املثال املذكور أعاله ليس ذا كفاءة عالية، فهو مع ذلك يوضح كيف تستخدم املرحلتان كلتاهما   -  12
املعاينة االحتمالية. وبسبب هذا، يمكن تقدير نتائج االستقصاء بطريقة غري متحيزة بتطبيق احتماالت االختيار 
تطبيقاً صحيحاً عىل مرحلة تحليل البيانات من عملية االستقصاء )انظر مناقشة ُمعاِمل الرتجيح يف االستقصاء، 

الواردة يف الفصل السادس(. 

حساب االحتمال   2 - 1 - 2 - 3

يوضح املثال الوارد أعاله أيضاً كيف تمت تلبية املطلبني اآلخرين للمعاينة االحتمالية. أوالً، أُعطيت كل   -  13
أرُسة معيشية يف القرية فرصة غري صفرية الختيارها. خالفاً لذلك، لو استثنيت قرية واحدة أو أكثر من االختيار 
ألّي سبب كان، كدواعي القلق األمنية، مثالً، لكانت فرصة اختيار هذه القرى صفراً، وكان ذلك سيعني انتهاك 
الطبيعة االحتمالية للعيّنة. واختريت األرُس املعيشية يف املثال الوارد أعاله مع احتمال غري صفري. غري أنه لو 
استثني بعض هذه األرُس عن قصد لسبب كعدم إمكانية الوصول، مثالً، لكانت احتماليتها صفراً وكان تنفيذ 
الَعيِّنَة قد عاد إىل تصميم عدم االحتمال. يتناول الفرع 3 - 2 - 1 - 3 طرق تناول الوضع عندما ُتستثنى مناطق 

من االستقصاء. 

ثانياً، يمكن حساب احتمال اختيار القرى واألرُس املعيشية عىل حد سواء بناًء عىل املعلومات املتاحة.   -  14
اللذان  الَعيِّنَة )10( وحجم السكان )100( معلومني، وهذان هما املعلمان  القرى كان حجم  يف حالة اختيار 
يحّددان االحتمالية، 100/10. ويف حالة األرُس املعيشية، كان حساب االحتمالية مختلفاً إىل حد ما ألننا لم نعرف 
قبل االستقصاء كم عدد األرُس التي سُتختار يف كل قرية من قرى الَعيِّنَة. وإنما ُطلَِب منا أن نختار أرُسة من كل 
خمس أرُس. فإذا كان يوجـد ما مجموعـه 100 أرُسة يف القريـة ألف و75 أرُسة يف القرية باء فإننا سنختار 
20 أرُسة و15 أرُسة عىل التوايل. ومع ذلك يبقى احتمال اختيار األرُسة 5/1 بغض النظر عن حجم السكان 

وحجم الَعيِّنَة )100/20 = 5/1، وكذلك 75/15(. 

باإلشارة إىل التوضيح الوارد أعاله، كان يمكن أن ُيحسب احتمال االختيار يف املرحلة الثانية كاختبار شامل   -  15
بعد إتمام االستقصاء. فعندما يكون الحرفان mi وMi معروفني، حيث mi وMi يمثاّلن، عىل التوايل، عدد أرُس الَعيِّنَة 
ومجموع عدد األرُس املعيشية يف القرية رقم ith، يكون االحتمال مساوياً لـ mi/Mi. وستكون هناك 10 احتماالت 
من هذا القبيل — واحد لكل قرية من قرى الَعيِّنَة. غري أن هذه النسبة ستظل، كما الحظنا، 5/1 للتصميم املحّدد. 
لذلك لن يلزم الحصول عىل أعداد األرُس املشمولة بالَعيِّنَة ومجموع األرُس ملجرد حساب احتماالت املرحلة الثانية. 
وألغراض مراقبة الجودة، سيكون من املفيد، مع ذلك، الحصول عىل هذه األعداد لضمان تطبيق نسبة الَعيِّنَة 5/1 

تطبيقاً دقيقاً.

عندما يكون السكان املستهدفون غري معرَّفني جيداً   3 - 1 - 2 - 3

ُتنتهُك أحياناً رشوط املعاينة االحتمالية بسبب كون معايري تعريف السكان املستهدفني املراد شمولهم   -  16
فضفاضة. فربما يكون السكان املستهدفون، مثالً، هم جميع األرُس املعيشية يف البلد بأرسه. ومع ذلك، عندما ُيصّمم 
ل، وسكان  االستقصاء و/أو ينفذ، غالباً ما يتبنيَّ أن مجموعات فرعية معيّنة من السكان، مثل أرُس البدو الرُّحَّ
القوارب، وسكان مناطق بأرسها، ال يمكن الوصول إليها بسبب وعورة التضاريس أو ُتستثنى عن قصد. ويف حاالت 
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أخرى، ُتستثني مجموعة سكانية ُيراد بها أن تغطي مجموعة سكانية خاصة ومقيدة، كالنساء الالّئي تزوجن يف أّي 
وقت من حياتهن، أو الشباب الذين هم دون سن الخامسة والعرشين، )ُتستثنى( مجموعات فرعية هامة ألسباب 
مختلفة. فمجموعة السكان املستهدفة، التي ُيراد بها أن تغطي الشباب دون سن الخامسة والعرشين، مثالً، ربما 

تستبعد من يكونون يف الجيش أو يف السجن أو محتجزين يف أّي ظرف آخر. 

حيثما كانت مجموعة السكان املستهدفة فعالً، التي يشملها االستفتاء، مختلفة عن املجموعة املقصودة،   -  17
هامة  مسألة  هذه  أكرب.  بدقة  املستهدفني  السكان  تعريف  إلعادة  تامة  عناية  االستقصاء  فريق  يبذل  أن   يجب 
ال لتوضيح نتائج االستقصاء للمستخِدمني فقط، وإنما أيضاً لتلبية رشوط املعاينة االحتمالية. وينبغي وصف 
املثال املذكور أعاله، مثال الشباب الذين هم دون سن الخامسة والعرشين — وصفاً أكثر دقة وإعادة تعريفهم 
بأنهم مدنيون غري مقيمني يف مؤسسات وهم دون سن الخامسة والعرشين. وإالّ، ينبغي توسيع تغطية االستقصاء 

لتشمل املجموعات الفرعية املستثناة. 

هكذا نرى أن من األهمية بمكان تعريف السكان املستهدفني بعناية فائقة لتغطية السكان الذين سُيعَطوَن   -  18
فعالً الفرصة الختيارهم لالستقصاء. ويف الحاالت التي ُتستثنى فيها مجموعات فرعية قصداً، من الرضوري طبعاً 
تطبيق طرق احتمالية عىل السكان الذين يشكلون فعالً إطار االستقصاء. عالوًة عىل ذلك، ال بد من أن يصف 
 مديرو االستقصاء بوضوح للمستخِدمني، عندما ُتنرش النتائج، ما هي القطاعات السكانية التي شملها االستقصاء، 

وما هي القطاعات التي استثناها. 

ُطُرق املعاينة غري االحتمالية   2 - 2 - 3

احتمالية.  عيّنات غري  استخدام  يف  بها  ُيسرَتَشُد  االحتمالية،  للمعاينة  كهذه  إحصائية،  نظرية  توجد  ال   -  19
فال يمكن تقدير العيّنات إالّ بتقييم موضوعي فقط. لذلك، يعني عدم استخدام تقنيات االحتمال أن تقديرات 
االستقصاء ستكون متحيزة. عالوًة عىل ذلك، لن ُيعلََم مقدار هذه التحيُّزات واتجاهها يف الغالب إىل االنتقاص من 
التقدير أو الزيادة فيه. ويمكن تقدير الدقة يف تقدير العيّنات، كما ُذكر أعاله، أْي تقدير األخطاء املعيارية، عندما 
ُتستخَدم املعاينة االحتمالية. هذا أمر رضوري لكي يتمكن املستخدمون من قياس موثوقية تقديرات االستقصاء 
وبناء فرتات ثقة حول هذه التقديرات. ويمكن أيضاً أن ُتجرى تقديرات متحيزة مع املعاينة االحتمالية يف أحوال 
معيّنة، عندما ُيستصوُب، مثالً، جعل توزيع السكان املشمولني باالستقصاء يتفقون مع ُسبل مراقبة أخرى )انظر 

الفصل السادس لالطالع عىل مزيد من مناقشة هذه النقطة(.

عىل الرغم من أوجه النقص املوجودة يف العيّنات غري االحتمالية، ُتستخَدُم هذه العيّنات مراراً وتكراراً يف   -  20
أحوال وأوضاع مختلفة. ويستند التربير الذي يقدمه مستخدموها بوجه عام إىل التكاليف أو املالءمة أو حتى خشية 
َ املعاينة “العشوائية” عن تمثيل السكان املستهدفني تمثيالً صحيحاً. ويف سياق  فريق االستقصاء من أن يقرصِّ
استقصاءات األرُس املعيشية، سنناقش بإيجاز أنواعاً مختلفة من العيّنات غري االحتمالية، ويكون معظم مناقشتنا 

بتقديم أمثلة وذكر بعض األسباب التي تدعو إىل عدم استعمالها. 

املعاينة بناًء عىل أساس حكم شخيص   1 - 2 - 2 - 3

املعاينة بناًء عىل أساس حكم شخيص طريقة تعتمد عىل “خرباء” ليختاروا عنارص الَعيِّنَة. ويدَّعي مؤيدو   -  21
هذه الطريقة أنها تزيل احتمال اختيار عيّنات “رديئة” أو شاذة، عند استعمال تقنيات االختيار العشوائي، مثل 

معاينة ُتسفر، مثالً، عن وقوع جميع عنارص الَعيِّنَة، لسوء الحظ، يف املنطقة الشمالية الغربية. 
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مثال

من األمثلة عىل أخذ عيّنات بناًء عىل أساس حكم شخيص يطبق عىل استقصاء لألرُس املعيشية ما يحدث 
عندما تختار مجموعٌة من الخرباء عن قصد مقاطعاٍت جغرافيًة لكي ُتستخَدم كعنارص يف املرحلة األوىل 
من مراحل االختيار يف خطة معاينة ويستند قرارهم إىل آرائهم هم أنفسهم يف أيِّ املقاطعات هي مقاطعات 

نمطية أو أكثر تمثيالً بمعنى ما أو يف سياق ما. 

من  تمثيلية  مجموعة  يشّكل  الذي  ما  تقرير  ذاتية  هو  املعاينة  من  النوع  هذا  يف  الرئيسية  الصعوبة   -  22
املقاطعات. من السخرية أن هذا االختيار يتوقف أيضاً إىل حد كبري عىل اختيار الخرباء أنفسهم. أما يف اختيار 
العيّنات االحتمالية، خالفاً لذلك، فُتصنف املقاطعات يف طبقات وُيستخدم يف تصنيفها عند اللزوم أّي معايري يريد 
فريق التصميم أن يفرضها. الِحظ أن معايري التقسيم إىل طبقات يمكن أن يكون ذاتياً، وإن كانت توجد مبادئ 
توجيهية لتطبيق معايري أكثر موضوعية )انظر الفرع 3 - 4 املتعلق بالتقسيم إىل طبقات(. ثم ُتختار من كل طبقة 
عيّنة احتمالية من املقاطعات )بأية طريقة من مجموعة طرق منوعة(. الحظ أن التصنيف الطبقي يخفِّض إىل 
حد كبري احتمال اختيار عيّنة شاذة كالتي أُشريَ إليها أعاله. هذا هو السبب الذي اخرُتع ألجله التصنيف الطبقي. 
ففي الَعيِّنَة املختارة من طبقات تكون أمام كل مقاطعة فرصة معروفة غري صفرية لالختيار، غري متحيزة وغري 
متأثرة برأي شخيص )حتى عندما تكون الطبقات نفسها ُمَعرََّفًة تعريفاً ذاتياً(. وإن املعاينة بناًء عىل أساس حكم 
شخيص، من جهة أخرى، ال تشمل آلية تضمن لكل مقاطعة فرصة غري صفرية للمشاركة، وال آلية لحساب مدى 

احتمال اختيار املقاطعات التي يقع عليها االختيار يف نهاية املطاف.

املعاينة أثناء امليش يف مسار عشوائي وبموجب نظام حصص   2 - 2 - 2 - 3

يوجد نوع آخر من أنواع املعاينة غري االحتمالية ُيستخدم عىل نطاق واسع، وهو ما ُيسّمى بإجراء معاينة   -  23
عشوائيـة أثناء امليش يف مسار عشوائي يف املرحلـة األخرية من مراحـل استقصاء األرُس املعيشية. غالباً ما ُتستخدم 
هذه الطريقة حتى وإن كانت عنارص العيّنات التي أُخذت يف املراحل السابقة قد أُخذت بطرق احتمالية مرشوعة. 
املعاينة  العيّنات، وهو عبارة عن مزيج من  به  الذي تؤخذ  اإلجراء  أنواع  من  نوعاً  أدناه  الوارد  التوضيح  يبني 
العشوائية أثناء امليش يف مسار عشوائي واملعاينة بموجب نظام حصص. وهذه طريقة أخرى غري احتمالية ُيعطى 

املقاِبلون بموجبها حصصاً من أنواع معيّنة من األشخاص املراد مقابلتهم. 

مثال 

توضيحاً لهذه الطريقة، يؤَمر املقاِبلون ببدء املقاَبلة عند نقطة جغرافية مختارة عشوائياًً كقرية مثالً، 
 nth ويسريون يف مسار محـّدد الختيار األرُس املعيشية املراد مقابلتها. وربما يستدعي ذلك إما اختيار كل
أرُسة ]يحّدد عدد معيّنة يفصل بني كل أرُسة واألرُسة التي تليها يف املقاَبلة[، وإما استعراض كل أرُسة 
يمر بها يف مساره للتحقق من وجود مجموعة سكانية خاصة مستهدفة، كاألطفال الذين هم دون سن 
الخامسة، مثالً. يف الحالة األخرية، ُتقاَبُل كل أرُسة مؤهلة للمقاِبلة من أجل االستقصاء حتى يصل املقاِبل 

إىل نهاية حصة مقّررة سلفاً من عدد األرُس املراد مقاَبلَُتها.

غالباً ما تكون هذه الطريقة مربَّرًة كطريقة لتجنب نفقات مرحلة مسبقة تكون باهظة التكاليف وتستغرق   -  24
وقتاً طويالً، هدفها وضع قائمة بكل األرُس املعيشية يف منطقة الَعيِّنَة — القرية أو املجموعة أو القطاع — قبل 
اختيار األرُس التي سُتجرى معها مقاَبالت. وهو مربَّر أيضاً بحجة تجنُّب عدم االستجابة، ألن املقاِبل، رجالً كان 
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أو امرأة، يواصل سريه بعدِّ األرُس التي ال تستجيب حتى يحصل عىل العدد الكايف من األرُس املستجيبة مللء الحصة 
املطلوب منه ملؤها. عالوًة عىل ذلك، يدَّعي مؤيدو هذه الطريقة أنها غري متحيزة ما دامت نقطة بداية املسار 
الذي يأخذه املقاِبل محددة عشوائياًً. ويدَّعون أيضاً أنه يمكن تحديد احتماالت االختيار تحديداً صحيحاً باعتباره 
العدد معروف  القرية، عىل افرتاض أن هذا  التي يف  حاصل قسمة عدد األرُس املختارة عىل مجموع عدد األرُس 

 

أو يمكن تقديره إىل حد قريب من الصحة. 

نظراً إىل الرشوط التي ُوضعت يف الفقرة السابقة مبارشًة، يمكن من الناحية النظرية الحصول عىل عيّنة   -  25
، من الناحية العملية، يف إمكانية تحقيق ذلك فعالً. ويفشل هذا النهج يف العادة بسبب  احتمالية. غري أنه ُيَشكُّ
)أ( سلوك املقاِبل و)ب( ُمعاَملة األرُسة غري املستجيبة، بما فيها األرُس التي ُيحتمل عدم استجابتها. وقد أظهرت 
دراسات ال حرص لها أنه عندما ُيعطَى املقاِبلون حق التحكم باختيار العيّنات يف امليدان يسفر ذلك عن عيّنات 
متحيزة. فمتوسط عدد أفراد األرُسة املشمولة بالعيّنة )عدد األشخاص(، مثالً، يكون يف العادة أقل منه يف أرُس 
السكان ككل 1. فمن الطبيعة البرشية األساسية أن يتجنب املقاِبل أرُسة يفهم عنها أو يتصور أنها صعبة من أّي 
وجه كان. لهذا السبب يكون من األسهل تجنب أرُسة يوجد لديها كلب يهدده، أو أرُسة بيُتها محاٌط بسور له أبواب 

مغلقة ويصعب الوصول إليها، ويفضل أرُسة مجاورة لها ال توجد مشاكل من هذا النوع يف الوصول إليها. 

باالستعاضة عن األرُس غري املستجيبة بأرُس مستجيبة تكون املعاينة متحيزًة إىل األرُس املتعاونة والتي يمكن   -  26
الوصول إليها بسهولة. من الواضح أن ثّمة فروقاً يف خصائص األرُس املعيشية، وهذا يتوقف عىل مدى استعدادها 
وتوافرها للمشاركة يف االستقصاء. ويف نهج املعاينة بموجب نظام الحصص من األرجح أن يكون تمثيل األشخاص 
الذين يصعب االتصال بهم أو ليس لديهم استعداد للمشاركة أقل من تمثيل األشخاص يف حالة اختيار العيّنات 
االحتمالية. ففي النهج األخري ُيطلب من املقاِبلني بوجه عام أن يتصلوا عدة مرات باألرُسة التي يكون أفرادها خارج 
البيت مؤقتاًً لدى اتصالهم بها. يضاف إىل ذلك أن املقاِبلني يف حالة االستقصاء القائم عىل االحتمالية يكونون يف 

العادة مدربني عىل بذل جهد إضايف إلقناع األرُسة املرتددة باملوافقة عىل مقابلتها.

املعاينة باملالءمة   3 - 2 - 2 - 3

ُتستخدم املعاينة باملالءمة عىل نطاق واسع بسبب سهولة تنفيذها. ومع أن املعاينة باملالئمة ال تطبق غالباً يف   -  27
استقصاءات األرُس املعيشية يمكن تقديم إيضاحات كثرية الستخدامها، مثالً، يف إجراء استقصاء للشباب من طالب 
املدرسة يف عيّنات مختارة عن قصد من مدارس يسهل الوصول إليها، وهي معروفة بأنها متعاونة، أي مالئمة. 
م عىل مواقع شبكة اإلنرتنت،  وثّمة تطبيق آخر شائع يف الوقت الراهن، وهو االستطالع الفوري للرأي، الذي ينظَّ
حيث ُيسأل األشخاص الذين يفتحون املوقع عن آرائهم يف مواضيع مختلفة. ربما كان من البديهي أن تكون العيّنات 

املأخوذة من هذا القبيل متحيزة أصالً وينبغي أالّ ُتستخدم للوصول إىل استنتاجات بشأن السكان بوجه عام. 

تحديد حجم الَعيَِّنة الستقصاءات األرُس املعيشية   3 - 3
ُوضع هذا الفرع من الفصل بتفصيل كبري بسبب أهمية حجم الَعيِّنَة لعملية االستقصاء بكاملها وتكاليفها.   -  28
املناطق  عدد  من حيث  أيضاً  تقاس  وإنما  فقط،  تقاَبل  التي  املعيشية  األرُس  عدد  من حيث  ُتقاس  ال  فاألهمية 

املمارسة املتبعة اآلن يف كثري من منظمات االستقصاء لضمان تسمية األرُس التي ُتختار للعيّنة هي أن ُيجرى اختيار العيّنات يف   1

املكتب حيث يكون من األسهل السيطرة عليه باإلرشاف. عالوًة عىل ذلك، ينبغي أن يختار العيّنَة شخٌص ليس له ضلع يف إعداد 
قائمة األرُس قبل اختيار العيّنات أو ليست له معرفة بالظرف السائد يف املوقع.
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الجغرافية التي تؤخذ لها عيّنات من وحدات املعاينة األّولية، وعدد املقاِبلني الذين ُيستأَجرون، وما هو حجم عبء 
العمل الذي يتحّمله كل مقاِبل، إلخ. العواِمُل واملَعلَماُت التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار لدى تحديد حجم الَعيِّنَة 
العيّنات من حيث  االستقصاء. وسنبحث تحديد حجم  أهداف قياس  تدور بصورة رئيسية حول  لكنها  كثرية 
التقديرات الرئيسية التي ُيراد إجراؤها، والسكان املستهدفون، وعدد األرُس املعيشية التي ينبغي أخذ عيّنات منها 
للوصول إىل السكان املراد استهدافهم، ومستوى الدقة والثقة املرغوب، ومجاالت التقدير، وهل املراد قياس املستوى 
، وأثر التقسيم إىل مجموعات، ومراعاة عدم االستجابة، وامليزانية املتاحة. ومن الواضح أن حجم  أم قياس التغريُّ

الَعيِّنَة جانب محوري يتحكم بالتصميم الكيل للعيّنة. 

أحجام تقديرات االستقصاء   1 - 3 - 3

يف استقصاءات األرُس املعيشية، سواء أكانت ذات غرض عام أم مكرسة ملوضوع معنّي، كالصحة أو النشاط   -  29
االقتصادي، مثالً، يحتاج كل تقدير )ُيشار إليه غالباً بكلمة مؤرش( ُيراد الحصول عليه من االستقصاء إىل حجم 
مختلف للعيّنة ليتسنى القياس قياساًَ موثوقاً. ويتوقف حجم الَعيِّنَة عىل حجم التقدير، بمعنى نسبته املتوّقعة إىل 
مجموع السكان. فتقدير نسبة األرُس املعيشية التي تحصل عىل املاء اآلمن تقديراً موثوقاً، مثالً، يحتاج إىل حجم 

عيّنة مختلف عن الحجم الالزم لتقدير نسبة األشخاص البالغني العاطلني عن العمل يف الوقت الراهن. 

الحقيقية  املَعلََمة  بأنه يجب احتواء  بيانات احتمالية،  العيّنات إىل  التعبريات عن حساب أحجام  تستند   -  30
للسكان يف فرتة يوجد فيها احتمال معنيَّ )مستوى الثقة(. ويتوقف طول الفرتة الفاصلة )أو الدقة( عىل متغري 
السكان املشار إليه يف الجدول 3 - 2؛ وعىل درجة الثقة، وعىل حجم الَعيِّنَة. ويمكن القول بوجه عام أنه كلما كان 
مقدار تغاير خواصِّ السكان أكرب أو مستوى الثقة املرغوب أعىل، ازداد طول الفرتة الفاصلة. ومن جهة أخرى، 
سينقص طول الفرتة كلما ازدادت أحجام العيّنات أمثلة عىل فرتات الثقة يف الفقرة 22 من الفصل السابع. ويمثل 
Y بناًء عىل  Y، مع أخذ طريقة تقدير املتوسط السكاني  التعبري التايل فرتة للثقة بشأن متوسط سكاني مقداره 

.n عيّنة عشوائية بسيطة من غري بديل، حجمها
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α−1 ُمعاِمل الثقة للفرتة. حيث يكون 

االستقصاء نفسه يمكن أن يكون له، عملياًً، حجم واحد. ولحساب حجم الَعيِّنَة يجب أن ُيختار واحد من   -  31
بني تقديرات كثرية لقياسه يف االستقصاء. فإذا كان التقدير الرئييس، مثالً، هو نسبة البطالة، سيتوقف حساب 
حجم الَعيِّنَة عىل هذه النسبة 2. وعندما توجد مؤرشات رئيسية كثرية يطبَّق أحياناً اتفاق لحساب حجم الَعيِّنَة 
الالزمة لكل مؤرش ثم ُيستخدم املؤرش الذي يأتي بأكرب عيّنة. هذا بوجه عام هو املؤرش الذي تكون املجموعة 
السكانية األساسية املتعلقة به أصغر “املجموعات الفرعية السكانية املستهدفة”، من حيث نسبتها إىل مجموع 

من قبيل التناقض الظاهري إىل حد ما أنه إذا أريَد حساب حجم العيّنة فمعادلته تتطلب معرفة القيمة التقريبية للتقدير املراد   2

َن تخميناً” بطرق عدة منها، مثالً، استخدام بيانات من تعداد أو استقصاء مماثل، أو من  قياسه. غري أن القيمة يمكن أن “ُتخمَّ
بلد مجاور، أو استقصاء تجريبي وما أشبه ذلك.
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السكان. وينبغي طبعاً أن تؤخذ الدقة املرغوبة يف الحسبان )انظر أدناه(. وعندما يستند حجم الَعيِّنَة إىل هذا 
التقدير سيقاس كل واحد من التقديرات الرئيسية األخرى بنفس الدرجة من املوثوقية أو بدرجة أعىل منها. 

يمكن، بدالً من ذلك، أن يستند حجم الَعيِّنَة إىل نسبة صغرية نسبياًً من املجموعة السكانية املستهدفة بدالً   -  32
من تحديد مؤرش بعينه. وربما يكون هذا، عىل األرجح، أفضل نهج يف استقصاء األرُس املعيشية ذي الغرض العام، 
ز عىل عدة مواضيع ال يرتبط بعضها ببعض، ويف هذه الحالة ربما يكون من غري العميل ومن غري الحكمة  الذي يركِّ
أن يستند حجم الَعيِّنَة إىل مؤرش يتعلق بموضوع منفرد. لذلك، ربما يقرر مديرو االستقصاء أن يحددوا حجم 
يٍَّة يمتلكها 5 يف املائة )أو 10 يف املائة( من السكان قياساً موثوقاً،  الَعيِّنَة بناًء عىل أساس القدرة عىل قياس خاصِّ

ويتوقف الخيار الدقيق يف النهاية عىل اعتبارات امليزانية.

املجموعة السكانية املستهدفة   2 - 3 - 3

يتوقف حجم الَعيِّنَة أيضاً عىل املجموعة السكانية املستهدفة التي سيشملها االستقصاء. وهذه املجموعات   -  33
كاملؤرشات، كثرياً ما توجد عدة مجموعات سكانية مستهدفة يف استقصاءات األرُس املعيشية. فاستقصاء الصحة، 
مثالً، يمكن أن يستهدف )أ( األرُس املعيشية، لتقييم إمكانية الوصول إىل املاء الصالح للرشاب واملرافق الصحية، 
بينما يستهدف أيضاً )ب( جميع األشخاص، لتقدير األحوال الصحية املزمنة والشديدة، و)ج( النساء الالئي ترتاوح 
أعمارهن بني 14 و49 سنة لتقدير مؤرشات الصحة التناسلية و)د( األطفال الذين هم دون سن الخامسة لقياس 

أطوالهم وأوزانهم الجسمانية. 

لذلك، يجب أن يأخذ حساب حجم الَعيِّنَة يف االعتبار كل املجموعات السكانية املستهدفة. وكما سبق ذكره،   -  34
تكون الستقصاءات األرُس املعيشية يف أحيان عديدة مجموعات سكانية مستهدفة متعددة وكلها موضع اهتمام 
ز عىل أصغر مجموعة  عىل قدم املساواة فيما يتعلق بأهداف القياس يف االستقصاء. وهنا أيضاً من املجدي أن نركِّ
مستهدفة يف تحديد حجم الَعيِّنَة. فإذا كان األطفال الذين هم دون سن الخامسة، مثالً، مجموعة مستهدفة هامة 
لالستقصاء فيجب أن يستند حجم الَعيِّنَة إىل هذه املجموعة. وقد يقرر فريق إدارة االستقصاء، إذ يستخدم املفهوم 
يَّة التي يحملها 10 يف املائة من األطفال الذين  الوارد وصفه يف الفقرة 32، أن يحسب حجم الَعيِّنَة لتقدير الخاصِّ
هم دون سن الخامسة. وسيكون حجم الَعيِّنَة الناتج عن هذا القياس أكرب كثرياً من الحجم الالزم لفئة مستهدفة 

تتكّون من كل األشخاص أو كل األرُس املعيشية. 

الدقة والثقة اإلحصائية   3 - 3 - 3

اقرُتَِح أعاله أن تكون التقديرات موثوقة، ال سيما تقديرات املؤرشات الرئيسية. فتحديد حجم الَعيِّنَة يتوقف   -  35
بصورة هامة جداًً عىل درجة الدقة املرغوبة يف املؤرشات. وكلما كانت تقديرات االستقصاء أدق وأكثر موثوقية يجب 
أن يكون حجم الَعيِّنَة أكرب — وأكرب بمضاعفات. فإذا لزمت مضاعفة املوثوقية، مثالً، ربما يلزم أن يضاَعَف حجم 
الَعيِّنَة أربعة أضعاف. ومن البديهي أنه يجب أن يكون مديرو االستقصاء عىل معرفة باألثر الذي ترتكه املتطلبات 
الصارمة للدقة عىل حجم الَعيِّنَة، ومن ثم عىل تكلفة االستقصاء. وعىل العكس من ذلك، يجب أن يحرصوا عىل عدم 
اختيار حجم للعيّنة صغري جداًً بحيث يجعل املؤرشات الرئيسية غري موثوقة إىل حد كبري إلجراء تحليل فيه كثري 

من األخبار أو تخطيط ذي معنى. 
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كذلك، يزداد حجم الَعيِّنَة كلما زادت درجة الثقة اإلحصائية املرغوبة للمحافظة عىل درجة الدقة املعلنة.   -  36
وُتؤخذ نسبة مستوى الثقة البالغة 95 يف املائة بصورة عاملية تقريباً باعتبار أنها املستوى القيايس املعرتف به، 

وُيحَسُب حجم الَعيِّنَة الالزم لتحقيق تلك النسبة بناًء عىل ذلك )يرجى الرجوع إىل الفقرة 30 أعاله(. 

إذا أُخذت املؤرشات يف الحسبان، ألفينا تقليداً جرى الُعرف باستخدامه يف كثري من االستقصاءات املصّممة   -  37
بناًء عىل تصوُّر جيد باعتباره مطلب الدقة، وهو اعتماد هامش خطأ نسبي مقداره 10 يف املائة عند مستوى 
املعياري يف املؤرش  الخطأ  أن  املراد تقديرها، وهذا يعني  الرئيسية  املائة يف حالة املؤرشات  البالغ 95 يف  الثقة 
الرئييس ينبغي أالّ يزيد عن 5 يف املائة من التقدير نفسه. وهذا ُيحسب باعتباره )x 0.05 * 2، حيث x هو تقدير 
االستقصاء(. فإذا كانت النسبة التقديرية لألشخاص الذين هم يف القوى العاملة 65 يف املائة، مثالً، ينبغي أالّ 
يكون هامش الخطأ املعياري فيها أكثر من 3.25 يف املائة، وهذا الرقم هو حاصل رضب 0.65 بـ 0.05. ويمثل 
ضعف الرقم 0.0325، أو 0.065، الهامش النسبي للخطأ عندما يكون مستوى الدقة بنسبة 95 يف املائة. ويف 

الفقرة 30 أعاله، مثالً، توجد عندنا املعادلة التالية:
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بذلك يكون حجم الَعيِّنَة الالزم لتحقيق معيار هامش الخطأ النسبي البالغ 10 يف املائة ربع الحجم الالزم   -  38
عندما ُيحدَّد هامش الخطأ النسبي بـ 5 يف املائة. ويعترب هامش الخطأ النسبي البالغ 20 يف املائة بوجه عام الحدَّ 
األقىص املسموح به للمؤرشات الهامة )وإن كنا ال نويص به(. وذلك ألن فرتة الثقة املحيطة بالتقديرات التي تسمح 
بخطأ أكرب من ذلك أوسع من أن تحقق نتائج ذات معنى لتلبية معظم احتياجات التحليل أو احتياجات السياسات. 
ونويص بوجه العموم بأخطاء نسبية ترتاوح بني 5 و10 يف املائة للمؤرشات الرئيسية، إن سمحت امليزانية بذلك.

مجموعات التحليل: املجاالت  4 - 3 - 3

يوجد عامل هام آخر له أثر كبري عىل حجم الَعيِّنَة، وهو عدد املجاالت. ُتَعرَُّف املجاالت بوجه عام بأنها   -  39
املجموعات الفرعية التحليلية التي ُيراد الحصول عىل بيانات بشأنها موثوقة بالتساوي. ُيزاد حجم الَعيِّنَة بعامل 
يساوي عدد املجاالت املطلوبة تقريباً 3. غري أن هذا يصح أيضاً إذا ُوجَد تباين مماثل يف كل واحد من املجاالت 
 )انظر الحاشية رقم 3 للحصول عىل مزيد من اإليضاحات(. ذلك ألن حجم الَعيِّنَة عند مستوى معنّي من الدقة 
ال يتوقف عىل حجم املجموعة السكانية ذاتها إالّ إذا كانت نسبتها عالية — كأن تكون 5 يف املائة أو أكثر — من 
حجم السكان )وهذا نادراً ما يحدث يف استقصاءات األرُس املعيشية(. وهكذا يكون حجم الَعيِّنَة الالزم إلقليم واحد 
)إذا كان االستقصاء محصوراً بإقليم واحد( هو نفس الحجم الالزم للبلد بأرسه. هذه نقطة بالغة األهمية وكثرياً 
ما ُييسء فهمها العاملون يف االستقصاء، الذين يظنون خطأ أنه كلما زاد حجم املجموعة السكانية يجب أن يزداد 

حجم الَعيِّنَة.

إذن عندما تكون البيانات املطلوبة عىل املستوى الوطني فقط، يوجد مجال واحد فقط، وحجم الَعيِّنَة   -  40
املطلوب ينطبق عىل الَعيِّنَة املمثلة للبلد بأرسه. أما إذا تقرر أنه ينبغي الحصول عىل نتائج موثوقة بالتساوي 

هكذا تكون الحالة عندما ُتطلب نفس الدرجة من املوثوقية لجميع املجاالت.  3
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للمناطق الحرضية وللمناطق الريفية، كالًً عىل حدة، فعندها ُيحسب حجم الَعيِّنَة لكل مجال منهما، سعياً إىل 
توليد نتائج موثوقة. ويجب، بوجه عام، حساب حجم الَعيِّنَة لكل مجال من املجاالت ذات الصلة بطريقة تبني أنه 
n، وهذا يتوقف عىل تباين  n nk1 2, D، ستكون أحجام العيّنات بالرضورة  ...  ..., D Dk1 2, إذا كانت املجاالت  ...  ...,
يَّة ذات الصلة يف كل واحد من املجاالت وكذلك عىل املستوى املُنىشء للثقة والدقة. ولذلك سيكون مجموع  الخاصِّ

 .  حجم العيّنات لالستقصاء 

اإلفراط يف املعاينة لتقديرات املجاالت  1 - 4 - 3 - 3

ثّمة أثر هام ملطلب التساوي يف املوثوقية بني جميع املجاالت، وهو أنه يجب استخدام ِنسب معاينة غري   -  41
ح أن تكون الحالة يف املجالني الحرضي والريفي،  متناسبة. فإذا لم يكن التقسيم باملناصفة 50 - 50، كما ُيرجَّ
د اإلفراط يف املعاينة من املجال الحرضي، مثالً، يف معظم البلدان للحصول عىل  ربما يكون من الرضوري تعمُّ
املوثوقية بالتساوي. غري أنه ينبغي توكيد أن اإلفراط يف املعاينة يف مجال من مجاالت الدراسة يف استقصاء وطني 

تمليه بصورة رئيسية الحاجُة إىل الحصول عىل تقديرات تتفق مع مستوى معني للثقة. 

من املهم أن نالحظ نتيجتني من نتائج اإلفراط يف املعاينة من املجموعات الفرعية سواء أكان ذلك من   -  42
املجاالت أم من الطبقات. األوىل، أن اإلفراط يستدعي استخدام ُمعاِمالت ترجيح تعويضية يف االستقصاء إلنتاج 
تقديرات عىل الصعيد الوطني. والثانية، وهي األهم، أن التقديرات الوطنية ستكون، إىل حد ما، أقل موثوقيًة مّما 

تكون عليه إذا وزعت العيّنات بالتناسب بني املجموعات الفرعية.

اختيار املجاالت   2 - 4 - 3 - 3

املناطق الفرعية الجغرافية مهّمة طبعاً ويوجد دائماً ضغط ملُعاَملتها كمجاالت ألغراض التقدير. ففي   -  43
أن يحصلوا عىل بيانات   االستقصاء الذي ُيجرى عىل الصعيد الوطني، مثالً، يودُّ املستخدمون يف الدوائر غالباً 

ال لكل منطقة كبرية فقط، وإنما يف الغالب لكل إقليم أيضاً. ومن الواضح أنه يجب أن ُينظر بعناية يف عدد املجاالت 
التي تقرِّر  التي تشّكل هذه املجاالت بحكمة. وإن االسرتاتيجية املمكنة عملياًً هي  التقدير  وأن ُتختار مجاالت 

 

ما هي مجموعات التقدير التي ال تتطلب، رغم أهميتها، موثوقيًة عىل قدم املساواة يف قياس االستقصاء. وبدالً من 
ذلك، ُتعاَمُل مجموعات التقدير، يف التحليل، كفئات جدولة رئيسية، ال كمجاالت. عندئٍذ تكون أحجام العيّنات لكل 
. غري أنه يجب مالحظة  فئة أصغر كثرياً مّما تكون عليه إذا عوملت كمجاالت؛ ومن َثمَّ تكون موثوقيتها كذلك أقلَّ
أن اإلفراط يف املعاينة من مجال معني ربما يأتي بدافع الحاجة إىل الحصول عىل تقديرات، يف ذلك املجال، عىل 

مستوى معني من الثقة والدقة مستقل عن املستويات املنشأة عىل املستوى الوطني. 

مثال 

الحرضية  املناطق  ُعوملت  إذا  املوثوقية  عىل  ذلك  أثر  يكون  وكيف  املعاينة  كيفية  إىل  التايل  املثال  يشري 
واملناطق الريفية كمجموعات جدولة ال كمجاالت. افرض أن توزيع السكان كان بنسبة 60 يف املائة يف 
املناطق الريفية و40 يف املائة يف املناطق الحرضية. فإذا تقرر أن حجم الَعيِّنَة املحسوب سيكون 000 8 
أرُسة معيشية، لتلبية دقة محددة، يجب إذن أخذ عيّنات بحجم 000 16 أرُسة معيشية إذا كانت املناطق 
الحرضية والريفية مجالني مختلفني — 000 8 أرُسة من كل قطاع. وإذا عوملت، بدالً من ذلك، كمجموعات 
جدولة، ُتختار الَعيِّنَة الوطنية املؤلفة من 000 8 أرُسة، بالتناسب بني املناطق الريفية والحرضية، بعدد 
800 4 أرُسة من املناطق الريفية و200 3 أرُسة من املناطق الحرضية. وافرتض، عالوًة عىل ذلك أن الخطأ 
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يَّة، بناًء عىل عيّنة مقدارها 000 8 أرُسة، يساوي 0.7 يف املائة.  املعياري املتوقع بنسبة 10 يف املائة للخاصِّ
فهذا هو الخطأ املعياري الذي ينطبق عىل الَعيِّنَة الوطنية )أو عىل العيّنتني الحرضية والريفية كل عىل حدة، 
إذا كانت الَعيِّنَة املأخـوذة مـن كل واحـد مـن املجالني 000 8 أرُسة(. يف حالة الَعيِّنَة الوطنية البالغة 
000 8 أرُسة معيشية، املختارة بالتناسب من املناطق الحرضية والريفية، يكون الخطأ املعياري بالنسبة 
إىل املناطق الريفية نحو 0.9 يف املائة، محسوباً كحاصل الجذر الرتبيعي لنسبة أحجام العيّنات، والخطأ 

املعياري يف التقدير الوطني، أو

. 0 7( * . )8 000
4 800







ويف املناطق الحرضية، يكون الخطأ املعياري نحو 1.1 يف املائة، أو

. 0 7( * . )4 800
3 200







وثّمة طريقة أخرى لتقييم األثر، وهي حقيقة أن األخطاء املعيارية يف جميع التقديرات الريفية ستكون 
أعىل بنحو 29 يف املائة

.( )8 000
4 800

منها يف التقديرات الوطنية؛ وستكون يف املناطق الحرضية أعىل بنحو 58 يف املائة

.( )8 000
3 200

الحظ أن الجملة األخرية من املثال تنطبق بغض النظر عن مقدار الخطأ املعياري عىل الصعيد الوطني.   -  44
بعبارة أخرى، تنطبق عىل كل تقديٍر ُمَجْدَوٍل يف االستقصاء. لذلك يمكن تحليل األثر عىل املوثوقية، قبل املعاينة، 
ملختلف املجموعات الفرعية التي يمكن اعتبارها مجاالت. وبهذه الطريقة، سيكون لدى فريق االستقصاء املعلومات 
الالزمة ملساعدته عىل أن يقرر إن كان ينبغي أن ُتعاَمَل املجاالت املحتملة ُمعاَملة مجموعات الجدولة. هذا يعني، كما 
َط استقصاء وطني لبلد نسبة  ورد ضمناً أعاله، أنه سُيستخَدُم تخصيُص العيّنات بالتناسب، ال بالتساوي. فإذا ُخطِّ
سكان املناطق الحرضية فيه 20 يف املائة فقط، سيكون حجم الَعيِّنَة املأخوذة من املناطق الحرضية 20 يف املائة 
 فقط من مجموع حجم الَعيِّنَة. وبذلك يكون مقدار خطأ الَعيِّنَة من التقديرات الحرضية ضعف )الجذر الرتبيعي 

لـ 0,8/0,2n( خطأ الَعيِّنَة من التقديرات الريفية، ويكون أكرب بنحو ضعفني وربع ضعف خطأ الَعيِّنَة من التقديرات 
الوطنية )الجذر الرتبيعي لـ n/0,2n(. يف هذه الحالة، يمكن أن يقرر مديرو االستقصاء أن من الرضوري اإلفراط يف 

املعاينة من القطاع الحرضي، 4 وبذلك يخلقون، عملياًً، مجالني منفصلني أحدهما حرضي واآلخر ريفي. 

يمكن، كذلك، إجراء تحليل للعالقة بني األخطاء املعيارية واملجاالت مقابل مجموعات الجدولة لإلرشاد يف   -  45
عملية اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذ املناطق أو وحدات جغرافية أخرى دون الوطنية كمجاالت، 
 ويف هذه الحالة كم يكون عددها. وحيث إن من الرضوري أخذ عيّنات متساوية الحجم من املجاالت، فإن استخدام 
10 مناطق يتطلب 10 أضعاف حجم الَعيِّنَة الوطنية؛ لكن هذا العدد سينخفض إىل النصف إذا ُرِئَي من املناسب 
ُمعاَملة  املناطق  إذا عوملت  العامة. وكذلك،  السياسة  احتياجات  لتلبية  باعتبارها كافية  5 مناطق فقط  تعيني 

ُيتََّخُذ هذا القرار إذا كانت األخطاء املعيارية النسـبية املتوّقعة للمؤرشات الحرضية الرئيسية )أو أّي منها(، مثالً، أكرب من 7.5   4

يف املائة )يكون مستوى الثقة البالغ 95 يف املائة بنسبة 15 يف املائة، وهي النسبة املقرتحة يف هذا الدليل باعتبارها الحد األعىل 
املسموح به(.

05-67060 Chapter 03.indd   43 09/06/2010   10:56:13 AM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  44تصميم 

مجموعات الجدولة، بدالً من ذلك، فستوزع الَعيِّنَة الوطنية بينها بالتناسب. ويف هذه الحالة، يكون مقدار األخطاء 

املعيارية يف املنطقة املتوسطة أكرب منه يف حالة التقديرات الوطنية بـ 3.2 أضعاف، إذا كان يف البلد 10 مناطق، 

لكن أكرب منه بضعفني فقط إذا كان يف البلد 5 مناطق. 

آثار التقسيم إىل مجموعات   5 - 3 - 3

يبحث هذا الفرع كيف يتأثر تحديد حجم الَعيِّنَة ) يوجد بحث أكثر تفصيالً ملعاينة املجموعات يف الفرع   -  46

3 - 5(. درجة تجميع العيّنات يف استقصاء األرُس املعيشية تؤثر يف موثوقية التقديرات أو دقتها، ومن ثم يف حجم 

العيّنات. تنشأ آثار التقسيم يف مجموعات يف استقصاءات األرُس املعيشية من )أ( وحدات العيّنات قبل األخرية، التي 

ُيشار إليها بوجه العموم بكلمة “املجموعات”، وهذه قد تكون ُقرى أو أحياًء يف مدينة، )ب( األرُس التي ُتستخَدم 

كعيّنات، )ج( حجم املجموعات و/أو تباينها، )د( من أسلوب أخذ عيّنات األرُس املعيشية داخل املجموعات املختارة. 

ويمكن قياس التجميع وكذلك آثار التقسيم إىل طبقات قياساً رقمياًً بقياس أثر التصميم )deff(، الذي يعرب عن 

مقدار زيادة حجم تباين املعاينة )مربع الخطأ املعياري( لعيّنة املجموعة الطبقية، مقارنة بالَعيِّنَة العشوائية 

البسيطة املساوية لها يف الحجم. ويميل التقسيم إىل طبقات إىل تخفيض تباين املعاينة لكن بدرجة صغرية فقط. 

وخالفاً لذلك، يزيد التقسيم إىل مجموعات التبايَن زيادة كبرية. لذلك يشري أثر التصميم بالدرجة األوىل إىل مقدار 

التقسيم إىل مجموعات املوجود يف عيّنة االستقصاء. 

يتطلّب تصميم العيّنات بكفاءة أن ُتستخَدَم املجموعات للتحكم بالتكاليف لكن مع إبقاء أثر التصميم   -  47

منخفضاً قدر اإلمكان لكي تكون النتائج قابلة لالستعمال وموثوقة. من سوء الحظ أن أثر التصميم ال يكون 

معروفاً قبل إجراء االستقصاء، لكن يمكن تقديره بعد ذلك فقط من البيانات نفسها. ويف الحاالت التي تكون قد 

أُجريت فيها استقصاءات سابقة أو استقصاءات مشابهة يف بلدان أخرى، يمكن استخدام قيم أثر التصميم يف تلك 

االستقصاءات كبدائل يف معادلة الحساب لتقدير حجم الَعيِّنَة. 

إلبقاء أثر الَعيِّنَة منخفضاً قدر اإلمكان، ينبغي أن يتَّبع تصميم الَعيِّنَة هذه املبادئ العامة ) انظر أيضاً   -  48

موجز املبادئ التوجيهية الوارد يف نهاية هذا الفصل(. 

استخدم أكرب قدر ممكن عملياًً من املجموعات؛ ) أ ( 

استخدم أصغر حجم للمجموعات من حيث عدد األرُس املعيشية املمكن؛  )ب( 

استخدم حجماً ثابتاً للمجموعات، ال حجماً متغرياً؛  )ج( 

اخرَت َعيِّنًَة منهجيًة لألرُس املعيشية يف املرحلة األخرية، متفرقة جغرافياًً، ال قطاعاً من أرُس معيشية  )د( 

متجاورة جغرافياًً. 

أرُسة معيشية، اختيار 600 مجموعة تضم كل واحدة منها  ُل، يف عيّنة حجمها 000 12  وهكذا يفضَّ  -  49 

20 أرُسة عىل اختيار 400 مجموعة تضم كل واحدة منها 30 أرُسة معيشية. فأثر تصميم الَعيِّنَة أقل كثرياً يف 

الحالة األوىل. عالوًة عىل ذلك، ينخفض أثر التصميم إذا كان اختيار األرُس املعيشية منهجياًً من جميع األرُس التي 

َح  يف املجموعة بدالً من اختيارها من قطاعات فرعية متجاورة جغرافياًً. عندما ُتتَّبَع هذه القياسات التقديرية ُيرَجَّ

أن يكون أثر التصميم أقل إىل حدٍّ معقول. 
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تعديل حجم الَعيِّنَة لعدم االستجابة املتوّقع  6 - 3 - 3

جرت العادة يف االستقصاءات بأن ُيزاد حجم الَعيِّنَة بمقدار مساٍو لنسبة عدم االستجابة املتوقعة. وهذا   -  50
يضمن أن يكون عدد املقاَبالت املنجزة يف االستقصاء قريباً جداًً من حجم الَعيِّنَة املستهدف. 

العملية  االستقصاء. يف  البلد ونوع  االستقصاءات بحسب  االستجابة يف  لعدم  املتوقعة  الدرجة  تتفاوت   -  51
الحسابية الواردة أدناه، سنسمح بنسبة متوقعة لعدم االستجابة مقدارها 10 يف املائة. وينبغي طبعاً أن تستخدم 

البلدان الرقم الذي يعكس خربتها السابقة يف إجراء االستقصاءات بشكل أكثر دقة. 

حجم الَعيِّنَة من العيّنات الرئيسية   7 - 3 - 3

ُتبحث العيّنات الرئيسية بالتفصيل يف الفصل الرابع. ويركز هذا الفرع عىل حجم الَعيِّنَة يف خطة العيّنات   -  52
الرئيسية. ويمكن القول بإيجاز إن الَعيِّنَة الرئيسية عيّنة كبرية من وحدات العيّنات األّولية يف البلدان التي يوجد 
 فيها برامج استقصاء متكاملة ومستمرة. ويقصد بالَعيِّنَة الكبرية أن تقدم من حاالت العيّنات املسجلة يف “البنك” 

ما يكفي لدعم استقصاءات متعددة عىل مدى بضع سنوات دون أن يلزم إجراء مقابالت متكررة مع املستجيبني. 

عندما ُتجرى استقصاءات كثرية، ومن ثم ُتستوَعُب مواضيع فنية كثرية يف الَعيِّنَة الرئيسية، توجد طبعاً   -  53
البلدان  تنشئ معظم  الصدد،  هذا  رئيسية يجب خدمتها. ويف  وتقديرات  عديدة  مجموعات سكانية مستهدفة 
عيّنات تستند أحجامها إىل اعتبارين اثنني. األول، اعتبار يتعلق بامليزانية، وهذا ال يحتاج إىل دليل. والثاني هو 
أحجام العيّنات املتوقعة لالستقصاءات الفردية، التي يمكن استخدامها عىل مدى الفرتة الزمنية املشمولة بالَعيِّنَة 
الرئيسية، والتي غالباً ما تصل إىل 10 سنني بني عمليات تعداد السكان. وبذلك تكون أحجام العيّنات املمكن 
تحديدها للعيّنات الرئيسية كبرية جداًً، وقد تصل إىل 000 50 أرُسة معيشية أو أكثر. وُتصاغ خطط االستفادة 

من “بنك” األرُس املعيشية بأرسه. 

مثال 

افرتض أن الَعيِّنَة الرئيسية يف البلد ألف تضم 000 50 أرُسة معيشية. َوُيقصد بالَعيِّنَة الرئيسية أن ُتستخَدَم 
ط  َط لها مسبقاً، وُيحتمل استخدامها يف استقصاءين اثنني محتملني لم ُيخطَّ يف إجراء ثالثة استقصاءات ُخطِّ
لهما بعد. سُيجرى واحد من االستقصاءات إليرادات األرُس املعيشية ونفقاتها، وسيكرر ثالث مرات خالل 
العقد — يف السنوات األوىل والخامسة والثامنة. صّمم هذا االستقصاء الستقصاء 000 8 أرُسة معيشية يف 
 كل واحدة من السنوات الثالث التي يعمل فيها. غري أنه يف السنة الخامسة سوف ُيستعاض بعيّنة مقدارها 
000 4 أرُسة عن نصف الَعيِّنَة األوىل البالغ مقدارها 000 8 أرُسة، التي قوبلت يف السنة األوىل. وكذلك يف 
السنة الثامنة، سُيستعاض عن الـ 000 4 أرُسة الباقية من السنة األوىل بـ 000 4 أرُسة جديدة. وهكذا، 
ستستعمل 000 16 أُسـرة الستقصاء اإليرادات والنفقات. واالستقصاء الثاني املخطط له هو استقصاء 
للصحة، وُيتوّقع أن تستخدم فيه 000 10 أرُسة معيشية، بينما يستعمل االستقصاء الثالث، الذي سيجرى 
ملشاركة القوى العاملة، 000 12 أرُسة معيشية. وبذلك تكون 000 38 أرُسة قد خّصصت لهذه االستقصاءات 
الثالثة. وبناًء عىل ذلك، ما زالت ثّمة 000 12 أرُسة يمكن استخدامها يف استقصاءات أخرى إذا لزم األمر. 
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تقدير التغريُّ أو املستوى   8 - 3 - 3

بني  تحدث  التي  التغريات  تقدير  وهو  رئييس  قياس  هدف  يوجد  دورياًً،  ُتكرر  التي  االستقصاءات  يف   -  54
استقصاء وآخر. ففي املصطلحات اإلحصائية يقدم تقدير االستقصاء الذي ُيحَصل عليه يف املناسبة األوىل مستوى 
، يلزم  ، بينما الفرق بينه وبني تقدير املستوى يف املناسبة الثانية هو التغريُّ املقدَّر. عند تقدير التغريُّ مؤرش معنيَّ
بوجه عام وجود حجم عيّنة أكرب كثرياً باملقارنة مع الحجم الالزم لدى تقدير املستوى فقط، وذلك للتوصل إىل 
استنتاجات موثوق بها. غري أنه توجد تقنيات معيّنة للمعاينة من شأنها تخفيض حجم الَعيِّنَة )ومن َثمَّ تخفيض 

التكلفة( لدى تقدير التغريُّ )انظر الفرع 3 - 9 - 2(.

ميزانية االستقصاء   9 - 3 - 3

ربما يكون من البديهي أنه ال يمكن تجاهل ميزانية االستقصاء لدى تحديد حجم مناسب للعيّنات يف   -  55
استقصاء األرُس املعيشية. ومع أن امليزانية ليست َمعلََمًة تدخل يف الحساب الريايض لحجم الَعيِّنَة، فهي تأخذ مكاناً 

بارزاً عىل املستوى العميل.

إنه الخبري اإلحصائي الذي هو أول من يحسب حجم الَعيِّنَة، إذ يأخذ يف الحسبان كل واحد من املَعلَمات   -  56
له.  التي ُبِحثَت يف هذا الفصل. غري أن الحقيقة يف الغالب هي أن الحجم يثبت أنه أكرب مما تستطيع امليزانية تحمُّ
الدقة  إّما متطلبات   وعندما يحدث ذلك يجب أن يلتمس فريق االستقصاء أمواالً إضافية لالستقصاء، أو يقلل 

وإّما عدد املجاالت. 

إن من مسؤولية فنِّيِّ العيّنات أن يساعد عىل إرشاد املشرتكني يف البحث بشأن التكلفة مقابل الدقة. وينبغي   -  57
له أن يرشح األشياء التي يمكن تعويض بعضها ببعضها اآلخر، التي قد تنشأ عن الحد من عدد املجاالت )تقليل 
الفائدة التي تعود عىل املستخدمني( أو تخفيض متطلبات الدقة )تقليل موثوقية املؤرشات الرئيسية(، كلما دعت 
الحاجة إىل تخفيض حجم الَعيِّنَة املناسب بسبب اعتبارات امليزانية. وينبغي أن يسري البحث عىل غرار األمثلة عىل 
الدقة واملجاالت التي ُذكرَت أعاله. وينبغي عىل مختار العيّنات أن يزن بعناية حقيقة كون عدد من املجموعات 
تشّكل عامـالً رئيسياًً يف تحديد تكاليف االستقصاء ودقة االستقصاء، يف إرشاداته لفريق االستقصاء )يواَصُل هذا 

البحث يف الفرع 3 - 5 - 5(.

حساب حجم الَعيِّنَة   10 - 3 - 3

نقّدم يف هذا الفـرع معادلة لحساب حجم الَعيِّنَة، آخذين يف الحسبان املَعلَمات التي سبق بحثها. وألننا   -  58
نركز عىل استقصاءات األرُس املعيشية، ُيحسب حجم الَعيِّنَة بأعداد األرُس املعيشية التي يجب اختيارها. وتقدم 

توضيحاٍت بالرسوم أيضاً. 

بوجه عام، عندما ُتحسب النسبة p، تكون معادلة التقدير 5 لحجم الَعيِّنَة nh هي   -  59

)7 - 3(

يمكن أن تحتوي معادلة حجم العيّنة أيضاً عىل عامل، وهو املسّمى املضاَعف املتناهي الصغر، الذي يجب أن ُيؤخذ يف الحسبان،   5

حني يتبنّي أن حجم العيّنة املقيس يشّكل نسبة كبرية مـن حجم السكان. غري أن هذه الحالـة نادراً ما تحدث يف االستقصاءات 
الكبرية لألرُس امليعشية من النوع الذي ُينَظُر فيه يف هذا الدليل. بناًء عىل ذلك، ُيفرتض أن قيمة املضاَعف املتناهي الصغر تساوي 

1.0، ولذلك يتم تجاهله يف املعادلة 3 - 5.
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 z هو املَعلََمة املراد حسابها وهو حجم الَعيِّنَة من حيث عدد األرُس املعيشية املراد اختيارها؛ وتكون nh حيث يكون
 f تقديراً ملؤرش رئييس يراد أن يقيسه االستقصاء؛ ويكون r اإلحصائية التي تعرُِّف مستوى الثقة املرغوب؛ ويكون
أثر تصميم الَعيِّنَة الذي يفرتض أنه 2.0 )القيمة االفرتاضية(؛ ويكون k مضاَعفاً مطلوباً لحساب النسبة املتوقعة 
لعدم االستجابة؛ وتكون p النسبة التي تشكلها املجموعة السكانية املستهدفة من مجموع السكان والتي تستند 
إليها املَعلََمة r؛ ويكون ñ متوسط حجم األرُسة املعيشية )عدد األشخاص يف كل أرُسة معيشية(؛ وe هو هامش 

الخطأ املراد بلوغه. وفيما ييل القيم املوىص بها لبعض املَعلَمات. 

اإلحصائية z املراد استخدامها ينبغي أن تكون 1.96 ملستوى الثقة البالغ 95 يف املائة ) خالفاً لـ 1.645   -  60
للمستوى البالغ 90 يف املائة(. ويعترب الرقم األول بوجه عام املعيار السائد إلعطاء درجة الثقة املرغوبة يف تقسيم 
هامش الخطأ يف استقصاءات األرُس املعيشية. ُتحدِّد القيمة الفرضية ألثر تصميم العيّنة عادة بالرقم 2.0، ما لم 
توجد بيانات تجريبية مؤيدة من استقصاءات سابقة أو ذات صلة القرتاح قيمة مختلفة. ينبغي اختيار مضاعف 
عدم االستجابة، k، لكي يعكس خربة البلد نفسه يف عدم االستجابة — التي تكون عادة أقل من 10 يف املائة يف 
البلدان النامية. لذلك تعترب القيمة البالغة 1.1 لـ k اختياراً محافظاً. يمكن يف العادة حساب املَعلََمة p من نتائج 
أحدث عمليات التعداد. وغالباً ما تكون املَعلََمة ñ نحو6.0 يف معظم البلدان النامية، لكن ينبغي استخدام القيمة 
املضبوطة، التي تكون متاحة يف العادة من آخر تعداد. فيما يتعلق بهامش الخطأ، e، يوىص بتحديد مستوى الدقة 
بـ 10 يف املائة من r؛ وبذلك يكون e = 0.10r. يمكن الحصول عىل عيّنة أصغر حجماً مع هامش خطأ أقل تشدُّداً، 
e = 0.15r، لكن نتائج االستقصاء تكون بالطبع أقل موثوقية. ومن شأن االستعاضة عن بعض القيم املختارة أن 

تعطينا:

.n r r ph = −( , ) ( ) ( , ) ( , )/( ) ( ) ( ) ( , ).3 84 1 1 2 1 1 6 0 01      )8 - 3(

وتخفضه املعادلة )3 - 2( كذلك إىل

.n r r ph = −( , ) ( )/( ) ( ).84 5 1  )9 - 3(

يمكن استخدام النص املخفض عندما تستخدم كل القيم االفرتاضية املوىص بها بدالً من القيم األكثر دقة،   -  61
املتاحة من خربة البلد نفسه.

مثال 

أنها نحو  ُيعتقد  التي  البطالة،  املراد قياسه هو نسبة  الرئييس لالستقصاء  املؤرش  أن  باء  البلد  تقرََّر يف 
10 يف املائة من القوى العاملة املدنية. وتعرَّف القوى العاملة املدنية بأنها املجموعة السكانية التي تبلغ 
 r = 0.1 أعمارها 14 سنة فما فوق، وهذه تشّكل 65 يف املائة من مجموع سكان البلد. يف هذه الحالة يكون 
وp = 0.65. افرتض أننا نود أن نقدر نسبة البطالة مع هامش خطأ مقداره 10 يف املائة ومستوى ثقة 
مقداره 95 يف املائة؛ عندئٍذ e = 0.10r )أي خطأ معياري مقداره 0.01، مثالً( كما أويِصَ أعاله. عالوة عىل 
ذلك، قيم نسبة عدم االستجابـة املتوّقعـة، وأثـر التصميم، ومتوسط حجـم األرُسة املعيشية هي األرقام 
التي أوصينا بها. لذلك، يمكننا أن نستخدم املعادلة )3 - 9(، التي تعطينا عيّنة حجمها 170 1 أرُسة 
])0,65*0,1(/)0,9*84,5([. هذا حجم صغري إىل حد ما للعيّنة، والسبب الرئييس يف ذلك هو أن  معيشية 
ر أن حجم العيّنة  القاعدة السكانية تشّكل نسبة عالية جداً من مجموع السكان، وهي 65 يف املائة. تذكَّ
القياس تشمل  أهداف  الوطني. فإذا كانت  املستوى  الحالة هو  املحسوب ملجال واحد فقط — يف هذه 
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الحصول عىل بيانات موثوقة للمناطق الحرضية والريفية بالتساوي، فعندئٍذ سيضاعف حجم العيّنة، عىل 
افرتاض أن كل َمعلََمات املعادلتني )3 - 8( و)3 - 9( تنطبق عىل كلتا الفئتني — املناطق الريفية واملناطق 
الحرضية. وبقدر ما يكون االختالف بني الفئتني )ربما يكون حجم األرُسة املعيشية الحرضية، مثالً، مختلفاً 
عن حجم األرُسة الريفية، وكذلك نسبة عدم االستجابة املتوّقعة يف املناطق الحرضية قد تختلف عنها يف 
املناطق الريفية(، ينبغي استخدام القيم األكثر دقة لحساب أحجام العيّنات للمناطق الحرضية واملناطق 

الريفية كالًَ عىل حدة. وستكون النتائج مختلفة طبعاً. 

املثال التايل يتناول مجموعة سكانية أساسية أصغر حجماً — األطفال الذين هم دون سن الخامسة.  -  62

مثال 

يف البلد جيم، تقّرر أن يكون املؤرش الرئييس لالستقصاء نسبة الوفيات بني األطفال الذين هم دون سن 
الخامسة، التي ُيعتقد أنها تساوي 5 يف املائة. ويف هذه الحالة نجد أن r = 0.05 وأن p تقدر بنحو 0,15 
املائة، عندئٍذ  الوفيات مع هامش خطأ نسبي مقداره 10 يف  نود أن نقدِّر نسبة  5*0,03. هنا أيضاً   أو 
e = 0,10r )أو خطأ معياري مقداره 0.005( وتكون قيم عدم االستجابة املتوقعة وأثر التصميم ومتوسط 
حجم األرُسة املعيشية هنا أيضاً األرقام التي أوصينا بها. وتعطينا املعادلة )3 - 9( نحو 704 10 أرُس 
معيشية )0,15*0,05(/)0,95*84,5(، وهذا حجم عيّنة أكرب كثرياً من نظريه يف املثال السابق. وهنا أيضاً 
يتصل السبب الرئييس لذلك بحجم املجموعة السكانية األساسية، أي األطفال الذين هم دون سن الخامسة، 
الذين يشّكلون 15 يف املائة من مجموع السكان. واملَعلََمة املقدَّرة r صغرية أيضاً، وتجتمع هي والعامل 

الصغري p ليفرضا حجماً كبرياً للعيّنة. 

 p = 1 املثال األخري لحالة تكون املجموعة السكانية املستهدفة فيها هي مجموع السكان. يف هذه الحالة،   -  63
ويمكن تجاهله؛ غري أنه يظل يف اإلمكان استخدام املعادلتني )3 - 8( و)3 - 9( إذا اسُتخدمت القيم واملَعلََمات املوىص 

بها. 

مثال

بحالة صحية حادة خالل  أصيبوا  الذي  األشخاص  دال نسبة  البلد  الرئييس يف  املؤرش  يكون  أن  تقرر 
األسبوع السابق من مجموع السكان. ويعتقد أن هذه النسبة ترتاوح بني 5 و10 يف املائة، ويف هذه الحالة 
 r = 0.05 تستخدم القيمة الصغرى ألنها تعطي حجماً أكرب للعيّنة )النهج املحافظ(. ففي هذه الحالة 

وp تساوي 1,0 طبعاً. هنا أيضاً نود تقدير نسبة اإلصابات الحادة مع هامش خطأ نسبي مقداره 10 يف 
املائة: e = 0,10r 6 )أو خطأ معياري مقداره 0.005(، وهنا أيضاً تكون قيم نسبة عدم االستجابة املتوقعة، 
وأثر التصميم، ومتوسط حجم األرُسة املعيشية هي نفس القيم التي أوصينا بها. وتعطي املعادلة )3 - 9( 

عيّنة حجمها أكثر قليالً من 600 1 أرُسة معيشية )0,05(/)0.95*84,5(. 

كما ُذِكَر آنفاً، ربما يتقرر حجم العيّنة يف نهاية املطاف بحساب أحجام العيّنات من عدة مؤرشات رئيسية   -  64
وإقامة القرار عىل أساس املؤرش الذي يعطي العيّنة األكرب حجماً. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي قبل التوّصل إىل قرار 

نهائي النظر يف عدد مجاالت االستقصاء وميزانية االستقصاء.

.0,10p تساوي e وبذلك فإن ،p ينطبق عىل السكان كلهم يف هذه الحالة، فهو يساوي r ملا كان  6
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يف حاالت البلدان التي ال يتوفر لديها واحد أو أكثر من االفرتاضات املذكورة أعاله، يمكن إدخال تبديالت   -  65
صغرية عىل املعادلة )3 - 7( للحصول عىل أرقام دقيقة لحجم العيّنة. فقد يكون حجم األرُسة املعيشية، مثالً، أكرب 
 p أو أصغر من 6.0؛ وربما يتوّقع أن تكون نسبة عدم االستجابة 5 بدالً من 10 يف املائة؛ ويمكن أن ُتحسب قيمة

لبلد معني بوجه عام حساباً أكثر دقًة باستخدام أرقام التعداد. 

التي ُتستخَدُم بوجه  البالغة 1.96،   z القيمة اإلحصائية لـ  أّي تغيري عىل  أنه يوىَص بعدم إحداث  غري   -  66
العموم معياراً. وينبغي، ألغراض عملية، أن ُيرتََك أثر التصميم f، هو أيضاً، بقيمته البالغة 2.0، ما لم توِح بغري 
ذلك بيانات تعداد سابق، كما ُذِكَر أعاله. ويوىص أيضاً بأن يعرَّف e بأنه 0,10r، فيما عدا الحاالت التي ال تستطيع 
َل حجم العيّنة الناتج عن هذه املعادلة. ففي تلك الحالة، يمكن زيادته إىل 0,12r أو 0,15r. غري  فيها امليزانيات تحمُّ

أن هذه الزيادات عىل هامش الخطأ ستسفر عن أخطاء أكرب كثرياً يف أخذ العيّنات.

التقسيم إىل طبقات   4 - 3
تقسيم السكان املراد استقصاؤهم إىل طبقات قبل اختيار العيّنات أسلوب شائع االستعمال يف تصميم   -  67
أساس  فرعية — طبقات — عىل  السكان يف مجموعات سكانية  فهو يصنف  املعيشية.  األرُس  استقصـاءات 
معلومات مساعدة معروفة عن كل السكان. ثم ُتختاُر عنارص العيّنات، مستقلًة بعُضها عن بعض، من كل طبقة، 

بطريقة تتفق مع أهداف القياس التي يضعها االستقصاء. 

التقسيم إىل طبقات وتخصيص العيّنات   1 - 4 - 3

اختيار  َفنِّيُّ  الواحدة  الطبقة  املختارة من  العيّنات  أحجام  يتحكم يف  الطبقات،  العيّنات من  اختيار  يف   -  68
العيّنات، وال يتقرر حجمها بصورة عشوائية بواسطة عملية املعاينة. فالسكان املقسمون إىل طبقات يمكن أن 
يكوِّنوا وحدات معلومة ns تؤخذ من كل منها عيّنات، ويشري الرمز ns إىل العدد املرغوب من وحدات العيّنات يف 
الطبقة ذات الرقم sth. خالفاً لذلك، العيّنة غري املأخوذة من طبقات تعطي حجم عيّنة للمجموعة السكانية الفرعية 

 .ns تختلف إىل حد ما عن s ذات الرقم

مثال

افرتض أن تصميم العيّنة الستقصاء ما يجب أن يتألف من طبقتني — حرضية وريفية. املعلومات اآلتية 
من تعداد السكان متاحة لتصنيف جميع الوحدات اإلدارية الجغرافية إما إىل وحدات حرضية وإما وحدات 
ن من تصنيف السكان إىل طبقات بموجب هذا املعيار. وقد تقرر اختيار عيّنة متناسبة  ريفية، مما يمكِّ
)خالفاً للعيّنة الالمتناسبة( يف كل طبقة ألن السكان موزعون إىل ريفيني بنسبة 60 يف املائة وحرضيني 
بنسبة 40 يف املائـة. فإذا كان حجـم العيّنة 000 5 أرُسة معيشية، سيضمن االختيار املستقل للعيّنة 
أن تكون 000 3 أرُسة منها ريفية و000 2 أرُسة حرضية. وإذا اختريت العيّنة عشوائياًً فسيختلف عدد 
األرُس من كل فئة عن نسبة 000 3 – 000 2، وإن كان من املتوّقع أن يكون انقسام الفئتني بهذه النسبة. 
ويمكن أن يكون تقسيم العيّنة غري املأخوذة من الطبقات، بمحض الصدفة غري املؤاتية 200 3 أرُسة 

ريفيـة و800 2 أرُسة حرضية.

لذلك يتمثل سبب واحد من أسباب التقسيم إىل طبقات يف تخفيض فرصة أن يؤدي سوء الحظ إىل إيجاد   -  69
عدد غري متناسب كبري )أو صغري( لوحدات العيّنة املختارة من مجموعة سكانية فرعية تعترب هامة للتحليل. يجرى 
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التقسيم إىل طبقات لضمان تمثيل مجموعات سكانية فرعية هامة دون تحيز يف عملية االختيار. غري أن من الجدير 
باملالحظة أن التمثيل الصحيح ال ينطوي عىل التناسب يف املعاينة. ويف كثري من التطبيقات، يمكن أن تكون واحدة 
من الطبقات أو أكثر أيضاً مجال تقدير )ُبحثت أعاله(. يف هذه الحالة، ربما يكون من الرضوري اختيار عيّنات 
متساوية يف الحجم من الطبقات املتأثرة، ومن ثم تنتج عندنا عيّنة غري متناسبة طبقياًً. من َثمَّ يكون التخصيص 
املتناسب وغري املتناسب لوحدات العيّنة بني الطبقات سمات تصميم رشعي يف العيّنة املختارة من طبقات، ويتوقف 

االختيار عىل أهداف القياس الواردة يف االستقصاء. 

قد يوفر التقسيم إىل طبقات أيضاً، كما ذكرنا أعاله يف الجملة السابقة مبارشة، وسيلة لتخصيص العيّنة   -  70
ضمنياًً، وهذا أسلوب أبسط وأكثر عمليًة من أسلوب التخصيص املثايل 7. بعبارة أخرى، مع وجود العيّنات املتناسبة 

بحسب الطبقة ال يلزم حساب عدد حاالت العيّنات التي ستخصص لكل طبقة مسبقاً. 

مثال 

لكل  العيّنات  أحجام  من  وتناسبية  دقيقة  العيّنات ضمان مخصصات  أهداف تصميم  من  أن  افرتض 
واحد من األقاليم العرشة التي يتكون منها البلد. فإذا كان اإلقليم ألف، مثالً، يحتوي عىل 12 يف املائة من 
سكان الدولة، ينبغي أن ُتختار 12 يف املائة من مجموعات العيّنات من ذلك اإلقليم رشيطة أن يكون حجم 
املجموعة املتوقع ثابتاً. وافرتض كذلك أن مجموع عدد املجموعات التي سُتختار من الدولة كلها 400 
مجموعة. يوجد أسلوب غالباً ما ُيستعمل يف بلدان كثرية، وهو تخصيص 48 )400 * 0,12( مجموعة 
لإلقليم ألف. غري أن هذا اإلجراء غري رضوري إذا وجد التقسيم الصحيح إىل طبقات. ويجب، بدالً من ذلك، 
ُمعاَملة كل إقليم كطبقة مستقلة يف عملية اختيار العيّنات. وإن تطبيق عملية معاينة منهجية باحتمال 
متناسب مع الحجم، )انظر الجدول 3 - 1(، ومع وجود فرتة واحدة للمعاينة، سيسفر تلقائياًً عن 48 
مجموعة متوّقعة لإلقليم ألف. سُيبَحُث هذا النوع من التقسيم إىل طبقات وكذلك استخدامه يف تبسيط 

مشاريع التخصيص يف الفرع 3 - 4 - 3. 

قواعد التقسيم إىل طبقات   2 - 4 - 3

توجد قاعدتان أساسيتان ينبغي تطبيقهما لدى تقسيم السكان إىل طبقات. ويلزم دائماً التقيُّد بإحدى   -  71
القاعدتني. وينبغي احرتام القاعدة األخرى يف األحوال العادية، وإن كان عدم احرتامها ال يلحق رضراً ُيذَكر بتصميم 
العيّنة. القاعدة املطلوبة هي أنه يجب اختيار وحدة عيّنات واحدة عىل األقل من كل طبقة ُتنشأ. والطبقات أساساً 
مجموعات فرعية من السكان مستقلة وَيُجبُّ بعُضها بعضاً: َيِجُب أن يوجد كل عنرص من عنارص السكان يف 
واحدة من الطبقات دون غريها. وبسبب هذه الخاصية، ينبغي أخذ عيّنة من كل طبقة وأن ُيحسب منها تقدير 
غري متحيز ملتوسط السكان. وحيث إن كل طبقـة يمكن نظرياًً ُمعاَملتها معاَملة مستقلة عن غريها يف تصميم 
العيّنة، ال يحتاج إنشاء الطبقات إىل تحقيقه باستخدام معايري موضوعية؛ وإنما يمكن أيضاً استخدام معايري ذاتية 
إذا وجدت رغبة يف ذلك. وينبغي أن يكون املبدأ التوجيهي أن الوحدات التي تتكون منها الطبقة يجب أن تكون 

متشابهة، قدر اإلمكان فيما يتعلق بمتغري الدراسة بغية تخفيض التباُين داخل كل طبقة. 

ُتشري عبارة التخصيص املثايل إىل تخصيص املوارد عىل أساس وظائف التكلفة والتفاوتات املختلفة داخل الطبقة الواحدة )مقاسات   7

التفاوت(. وهي لم تناقش يف هذا الدليل ألنها نادراً ما ُتستخدم عملياً يف البلدان النامية. وقد يعود ذلك إىل قلة األرقام الثابتة للتكلفة 
يف عمليات االستقصاء. وربما يجد القارئ معلومات مفّصلة عن التخصيص األمثل يف كثري من املراجع التي يوردها هذا الفصل.
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القاعدة الثانية للتقسيم إىل طبقات هي أن كل طبقة ُتنشأ يجب، يف األحوال املثالية، أن تكون مختلفة قدر   -  72
اإلمكان عن الطبقات األخرى. لذلك، يجب أن يشّكل التغاير بني الطبقات والتجانس داخل كل طبقة الخاصية 
الرئيسية التي ينبغي االسرتشاد بها يف إنشاء الطبقات. لذلك، يمكن أن نرى بسهولة ملاذا ُتنشأ يف الغالب املناطق 
الحرضية واملناطق الريفية كطبقتني من طبقات استقصاء األرُس املعيشية. فسكان املناطق الحرضية وسكان 
املناطق الريفية مختلفون بعضهم عن بعض بطرق كثرية، كما ُذكر أعاله )نوع الوظيفة، مصدر الدخل ومقداره، 

متوسط حجم األرُسة، نسب الخصوبة، إلخ.( بينما أفراد السكان داخل كل مجموعة فرعية متشابهون. 

يّة التغاُير مرشد مفيد يف تحديد عدد الطبقات التي ينبغي إنشاؤها. وينبغي أالّ تنشأ طبقات أكثر  خاصِّ  -  73
من املجموعات السكانية الفرعية التي يمكن تعريفها لكل معيار معني يستخدم يف تعريف الطبقات. فإذا كان 
البلد مقسماً إىل ثماني مناطق جغرافية لألغراض اإلدارية وكانت اثنتان من هذه املناطق متشابهتني إىل حد كبري 
فيما يتعلق بموضوع االستقصاء املقرتح، يمكن تحقيق تصميم مناسب للعيّنات بإنشاء سبع طبقات )الجمع بني 
املنطقتني املتشابهتني(. فال يمكن تحقيق أّي مكسب بإنشاء 20 طبقة، مثالً، إذا كانت 10 طبقات كافية إلنشاء 

املجموعات الفرعية املتغايرة نفسها. 

من األهمية بمكان مالحظة أنه فيما يتعلق باالختيار التناسبي تكون العيّنة الناتجة عىل األقل معادلة يف   -  74
الدقة للعيّنة العشوائية البسيطة التي هي بنفس الحجم. لذلك ينتج التقسيم إىل طبقات مكاسب يف دقة تقديرات 
االستقصاء أو موثوقيتها، وأكثر ما تكون املكاسب عندما يبلغ التغاير بني الطبقات أقىص مدًى له. هذه الخاصية 
للعيّنات املأخوذة من الطبقات هي التي تضمن أنه حتى التقسيم الرديء إىل طبقات 8 ال يرض بتقديرات االستقصاء 

من حيث موثوقيتها. 

ثّمة نقطة أخرى هامة تتعلق بتقدير أخطاء العيّنات. فبينما تكفي عيّنة واحدة مختارة من كل طبقة   -  75
لتلبية املتطلبات النظرية للمعاينة من الطبقات، ينبغي اختيار عينتني اثنتني كحد أدنى لكي ُتستخدم نتائج اختيار 

العيّنات يف حساب أخطاء العيّنات يف تقديرات االستقصاء. 

ربما يكون من الرضوري يف بعض األحيان استخدام أكرب عدد من املتغريات للتقسيم إىل طبقات. ويجب يف   -  76
ُل أن تكون متغريات التقسيم إىل طبقات غري متصل بعضها ببعض  هذه الحاالت أن نسرتشد بالعوامل التالية: ُيفضَّ
لكنها متصلة بمتغري االستقصاء؛ ال حاجة إىل الكمال، وإىل تشكيل الخاليا )يمكن الجمع بني الخاليا الصغرية 
واألقل أهمية(؛ وبوجه عام، يمكن تحقيق مكاسب من استخدام التقسيمات العريضة لعدة متغريات أكثر مما 

يمكن تحقيقه من التقسيمات الدقيقة ملتغري واحد. 

التقسيم الضمني إىل طبقات   3 - 4 - 3

الواردة يف  القياس  أهداف  أعاله، بواسطة  ُذكَر  الطبقات، كما  املتاحة إلنشاء  املعلومات  اختيار  يتحدد   -  77
الحجم ومتعددة  التي هي كبرية  املعيشية  االستقصاء. وتوجد طريقة مفيدة بوجه خاص الستقصاءات األرُس 
األغراض يف مضمونها، ُيسّمى التقسيم الضمني إىل طبقات. وتكفي حقيقة أن معيارها األسايس جغرايف، بوجه 
عام، لنرش العيّنة عىل الوجه الصحيح بني املجموعات الفرعية الهامة من السكان مثل املناطق الحرضية واملناطق 
الريفية، واملناطق اإلدارية، واملجموعات السكانية الفرعية العرقية، واملجموعات االقتصادية - االجتماعية، إلخ. 

يمكن أن تحدث رداءة التقسيم إىل طبقات عندما ُتنشأ طبقات ال لزوم لها، أو عندما ُيساء تصنيف بعض العنارص السكانية   8

يف الطبقات الخطأ.
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كان موضوع  وإن  كبرية حتى  فائدة  ذا  إىل طبقات  الضمني  التقسيم  يكون  الجغرافية  الخاصية  هذه  بسبب 
املعيشية،  لألرُسة  االقتصادي  النشاط  أم  العاملة،  القوى  أكان  سواء  واحد،  موضوع  عىل  زاً  مركِّ االستقصاء 

 

أم مقاس الفقر، أم الصحة، أم اإليرادات والنفقات. يوىص توصيًة قوية باستخدام هذه الطريقة لهذه األسباب 
وكذلك لسهولة تطبيقها. 

يحتاج التقسيم الضمني إىل طبقات، لكي ُيطبق تطبيقاً صحيحاً، إىل استخدام اختيار منهجي يف املرحلة   -  78
ح  األوىل للمعاينة . تنفيذ هذا اإلجراء بسيط ويستدعي أوالً ترتيب ملف وحدات املعاينة األّولية بتتابع جغرايف. وُيرجَّ
أن يكون التتابع يف بلدان كثرية حرضياًً بحسب اإلقليم وداخل اإلقليم بحسب املقاطعة، يليه التتابع الريفي بحسب 
اإلقليم، وداخل اإلقليم بحسب املقاطعة. والخطوة التالية هي اختيار وحدات املعاينة األّولية اختياراً منهجياًً من 
امللف املُفَرز. وُيجرى االختيار املنهجي إما بأخذ العيّنات بناًء عىل تساوي االحتماالت وإما، وهذا هو األرجح، أخذ 

العيّنات بحيث يكـون االحتمال متناسباً مع الحجم. 

ثّمة ميزة هامة للتقسيم الضمني إىل طبقات، كما ُذكر آنفاً، وهي أنه يقيض عىل الحاجة إىل إنشاء طبقات   -  79
جغرافية رصيحة. وهذا بدوره يقيض عىل الحاجة إىل تخصيص العيّنة لتلك الطبقات، ال سيما عند استخدام 
 العيّنات التناسبية. وتوجد ميزة أخرى هي البساطة املذكورة يف الفقرة السابقة، ألن هذه الطريقة ال تحتاج إىل 
ما هو أكثر من فرز امللفات وتطبيق فرتة )فرتات( املعاينة. ويمكن أيضاً تطبيق املعاينة غري التناسبية بسهولة عىل 
املستوى األول من مستويات الفرز الجغرايف. فإذا كانت املناطق الحرضية واملناطق الريفية، مثالً، تشكل املستوى 
األول، يكون تطبيق نسب العيّنات عىل املناطق الحرضية والريفية مسألة بسيطة ال تعقيد فيها. ويقدم الشكل 
3 - 1 مرشوع تقسيم ضمني إىل طبقات مع املعاينة املنهجية. ويرد مزيد من البحث للمعاينة باحتمال متناسب 

مع الحجم يف الفرع 3 - 6 أدناه.

معاينة املجموعات   5 - 3
عيّنات من جميع  فيها  تؤخذ  عيّنات  إىل تصاميم  لإلشارة  أصالً  املجموعات”  ُوضع مصطلح “معاينة   -  80
املدارس  من  عيّنة  اختيار  مثالً،  فيمكن،  “املجموعات”.  بأنها  نفسها  املجموعات  وُعرَِّفت  املجموعة.  أعضاء 
الطالب يف كل صف يكون  الثانية. وإذا اسُتقيِصَ جميع  املرحلة  الدراسية يف  الصفوف  األوىل، ومن  املرحلة  يف 
فكرة  األساسية،  الفكرة  عىل  مثال  يتمثل  املعيشية،  األرُس  استقصاءات  يف  للصفوف.  مجموعة  عيّنة  لدينا 
معاينة املجموعات باختيار أحياء من املدينة ُيقاَبل فيها جميع القاطنني يف الحي ألجل االستقصاء. غري أنه يف 
السنوات األخرية، اسُتخِدَمت “معاينة املجموعات” بوجه عام لإلشارة بصورة أكثر عموميًة إىل االستقصاءات 
ُتختار فيها )وُتعرَُّف( املجموعات كالقرى، مثالً، ومناطق تعداد  التي توجد فيها مرحلة معاينة قبل األخرية، 
املعيشية يف كل مجموعة  األرُس  ُتستقىص عيّنة فرعية من  املعاينة األخرية  املدينة. ويف مرحلة  السكان، وأحياء 
مختارة، بدالً من استقصاء جميع األرُس. االستخدام األخري لهذا املصطلح هو املستعمل بوجه عام يف هذا الدليل.

سوف تستخدم املعاينة يف استقصاءات األرُس املعيشية، يف جميع األحوال وبالرضورة، شكالً ما من أشكال   -  81
معاينة املجموعات، لضمـان احتـواء تكاليف االستقصاء. فإجـراء استقصاء لـ 000 1 أرُسة، مثالً، يف 50 موقعاً 
)بواقع 20 أرُسة يف كل مجموعة( أرخص كثرياً، كما قلنا آنفاً، من استقصاء 000 1 أرُسة مختارة عشوائياًً من 
بني جميع السكان. لكن من املؤسف أن معاينة املجموعات تقلل املوثوقية بسبب االحتمال الراجح أن يميل السكان 
القاطنون يف نفس املجموعة إىل أن يكونوا متجانسني أو تكون لهم خصائص متشابهة إىل حد ما. ينبغي التعويض 

عما ُيسّمى أثر تشكيل املجموعات يف تصميم العيّنات بزيادة حجم العيّنة زيادة تناسبية. 
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الشكل 3 - 1
ترتيبات املناطق اإلدارية للتقسيم الضمني إىل طبقات

األقاليم الحرضية

اإلقليم رقم 01

املقاطعة رقم 01
منطقة تعداد السكان رقم 001

منطقة تعداد السكان رقم 002 
منطقة تعداد السكان رقم 003 
منطقة تعداد السكان رقم 004

املقاطعة رقم 02
منطقة تعداد السكان رقم 005
منطقة تعداد السكان رقم 006
منطقة تعداد السكان رقم 007

اإلقليم رقم 02

املقاطعة رقم 01

منطقة تعداد السكان رقم 008
منطقة تعداد السكان رقم 009

املقاطعة رقم 02

منطقة تعداد السكان رقم 010
منطقة تعداد السكان رقم 011
منطقة تعداد السكان رقم 012

اإلقليم رقم 03، إلخ.

األقاليم الريفية 

اإلقليم رقم 01

املقاطعة رقم 01

منطقة تعداد السكان رقم 101
منطقة تعداد السكان رقم 102
منطقة تعداد السكان رقم 103
منطقة تعداد السكان رقم 104

املقاطعة رقم 02

منطقة تعداد السكان رقم 105
منطقة تعداد السكان رقم 106
منطقة تعداد السكان رقم 107

اإلقليم رقم 02.

املقاطعة رقم 01

منطقة تعداد السكان رقم 108
منطقة تعداد السكان رقم 109
منطقة تعداد السكان رقم 110
منطقة تعداد السكان رقم 111

املقاطعة رقم 02

منطقة تعداد السكان رقم 112
منطقة تعداد السكان رقم 113
منطقة تعداد السكان رقم 114

اإلقليم رقم 03، إلخ.
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خصائص معاينة املجموعات   1 - 5 - 3

تختلف معاينة املجموعات اختالفاً كبرياً عن معاينة الطبقات بطريقتني 9. يف الطريقة األخرية ُتمثَُّل جميع   -  82
الطبقات يف العيّنة، ألن عيّنة من الوحدات ُتختار من كل طبقة. أما يف معاينة املجموعات فُتختار املجموعات نفسها؛ 
وبذلك تمثل املجموعات التي يف العيّنة املجموعات التي ليست فيها. ويؤدي هذا الفرق املتميز األول بني العيّنات 
املأخوذة من الطبقات وتلك املأخوذة من املجموعات إىل الطريقة الثانية التي تختلف فيها هذه العيّنات. وينبغي، 
كما ُذِكر آنفاً، أن ُتنشأ الطبقات، يف األحول املثالية، عىل نحو تكون فيه متجانسة داخلياًً ومتباينًة خارجياًً، فيما 
يتعلق بمتغريات االستقصاء املراد قياسها. وعكس ذلك هو الصحيح يف املجموعات. وثّمة ميزة أكرب، من حيث دقة 

العيّنات، أن تكون املجموعات متغايرة داخلياًً قدر اإلمكان.

مّما يذكر أن حقيقة كون املجموعات، يف استقصاءات األرُس املعيشية كلها تقريباً ُتعرَّف كوحدات جغرافية،   -  83
كالقرى أو أجزاء القرى، تعني لسوء الحظ أنه ال تتحقق بوجه عام درجة عالية من التغاير داخل املجموعة. 
يتعلق  الداخل، فيما  يف  منها تغايراً  أكثر تجانساً  أن تكون  ح  يرجَّ املعرَّفة جغرافياًً  املجموعات  أن  فالواقع هو 
بمتغريات مثل نوع الوظيفة )كالزراعة، مثالً(، ومستوى اإليرادات، وما أشبه ذلك. وإن درجة تجانس املجموعات 
من حيث متغري معنّي تقّرر مدى “تجميع” العيّنة. وكلما ازدادت صبغة التجميع يف العيّنة كلما قلّت موثوقيتها.

أثر تصميم املجموعة   2 - 5 - 3

ُيقاس أثر تجميع العيّنة جزئياً بأثر التصميم )deff(. غري أن أثر التصميم يعكس أيضاً آثار التصنيف إىل   -  84
طبقات. وال بد لفريق تصميم العيّنات من أن يضمن أن تلتمس خطة أخذ العيّنات تحقيق توازن مثايل بني تقليل 
م به إىل أقىص حد ممكن. ولتقرير كيفية  التكاليف وزيادة الدقة. ويتحقق هذا بتخفيض أثر التصميم أو التحكُّ

م به من املفيد إلقاء نظرة عىل تعريفه الريايض: تقليل عنرص التجميع يف أثر التصميم أو التحكُّ

deff n= + −( )1 1δ �)10 - 3(

أنه بقدر ما تكون وحدتان يف  الطبقة )أو داخل املجموعة(، بمعنى  δ هو ُمعاِمل االرتباط داخل  الرمز  حيث 
 ñ ح أن تكون لهما نفس القيمة؛ والرمز مجموعة مكافئتني لوحدتني مختارتني اختياراً عشوائياًً من السكان، ُيرجَّ

هو عدد وحدات املجموعة السكانية املستهدفة يف املجموعة.

املعادلة )3 - 10( ليست، باملعنى الصحيح للكلمة، هي املعادلة ألثر التصميم، ألن التقسيم إىل طبقات   -  85
موضع تجاهل، هو وكذلك عامل آخر ُيدَخُل عندما تكون املجموعات غري موحدة الحجم. ومع ذلك، ما دام عنرص 
أن يبني كيف يؤثر  التصميم، يمكن استخدامه كنموذج تقريبي مهمته هي  أثر  األبرز يف  العامل  التجميع هو 

التجميع يف تصميم العيّنة وما الذي يمكن فعله للتحكم به. 

يمكن أن ُيرى يف التعبري الوارد أعاله أن أثر التصميم هو دالَّة مضاِعَفة ملتغريين اثنني هما ُمعاِمل االرتباط   -  86
δ و ñ كالهما. وإن كانت املعاينة  δ، وحجم املجموعة، ñ. لذلك يزداد أثر التصميم كلما ازداد الرمزان  داخل الفئة، 
ٍ قيد النظر، فإنها تستطيع مع ذلك أن  م بُمعاِمل االرتباط داخل الطبقة ألّي متغريِّ ال تستطيع ممارسة أّي تحكُّ

تعدل حجم العيّنة صعوداً أو نزوالً بتصميمها للعيّنة، وبذلك تتحّكم إىل حد كبري بأثر التصميم. 

ألن  العيّنات،  تصميم  يف  متنافستني  بديلتني  ليستا  املجموعات  ومعاينة  الطبقات  معاينة  أن  نالحظ  أن  بمكان  األهمية  من   9

الطريقتني ُتستخدمان بدون استثناء يف معاينة استقصاءات األرُس املعيشية.
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مثال 

افرتض أن مجموعة سكانية يوجد لها ُمعاِمل ارتباط داخل الطبقة مقداره 0.03، وهذا صغري إىل حد ما 
أن مخططي العيّنات يناقشون إن كان عليهم أن يستخدموا  يف األحوال الصحية املزمنة. وافرتض أيضاً 
مجموعات تتألف الواحدة منها من 10 أرُس معيشية أو 20 أرُسة، وأن الحجم اإلجمايل للعيّنة هو 000 5 
أرُسة. وافرتض كذلك، ملجرد تبسيط الشكل، أن كل األرُس املعيشية متماثلة يف الحجم، خمسة أفراد يف كل 
أرُسة. عندئٍذ تكون قيمة ñ 50 لـ 10 أرُس معيشية و100 لـ 20 أرُسة معيشية. وإذا أجرينا عملية تبديل 
بسيطة يف املعادلة )3 - 4( يعطينا ذلك قيمة ألثر التصميم هي ]1 + 0.03 )49([، أو 2.5 لتصميم 
مجموعة الـ 10 أرُس معيشية، لكنها 4.0 لتصميم الـ 20 أرُسة معيشية. وبذلك يكون أثر التصميم أكرب 
بنسبة تبلغ نحو 60 يف املائة من حجم املجموعة األكرب. عندئٍذ سُيضطر فريق االستقصاء إىل أن يقّرر 
أيَّ الخيارين أفضل ألخذ عيّنات مجموعات يبلـغ عددها ضعف الـ )500( باستخـدام خيار العرش أرُس 
معيشية إلبقاء املوثوقية يف مستوى أكثر قبوالً أو أن يختار الخيار األقل تكلفة البالغ 250 أرُسة مقابل 
النظر يف خيارات أخرى تقع بني العرش أرُس معيشية  زيـادة متغري املعاينة زيادًة كبرية. يمكن طبعاً 

والعرشين أرُسة معيشية. 

توجد عدة طرق لتفسري أثر التصميم: فهو ُيفرسَّ باعتباره العامل الذي يزيد به متغري العيّنات للتصميم الفعيل   -  87
للعيّنة التي ستستخدم يف االستقصاء عن قيمة العيّنة العشوائية البسيطة التي هي من نفس الحجم؛ أو باعتباره 
مجرد قياس ملدى كون خطة املعاينة الفعلية أسوأ من العيّنة العشوائية البسيطة من حيث الدقة؛ أو باعتباره يجّسد 
عدد العيّنات األخرى التي يجب اختيارها لتحقيق نفس الدرجة من املوثوقية التي تنتجها العيّنة العشوائية البسيطة. 
فأثر التصميم الذي تبلغ قيمته 2.0 مثالً يعني أّنه سيتعنّي اختيار ضعف عدد الحاالت لبلوغ نفس مستوى املوثوقية 
الذي تحّققه العيّنة العشوائية البسيطة ولذلك، يتّضح لنا أّن وجود خطة عيّنات يكون أثر التصميم فيها أكرب كثرياً 

من 2.5 – 3.0 بالنسبة للمؤرشات الرئيسية هو أمر غري مستحب.

حجم املجموعة   3 - 5 - 3

ُلوحظ أن مصّمم العيّنات ال يستطيع التحكم بمعاِمالت االرتباط. عالوًة عىل ذلك، يف حالة معظم متغريات   -  88
االستقصاء لم يحاول بحث يذكر، هذا إن ُوجد، من البحوث التجريبية تقدير قيمة ُمعاِمالت االتباط هذه. يمكن أن 
يتفاوت ُمعاِمل االرتباط داخل الفئة، نظرياًً، بني -1 و+1، مع أن من الصعب تصوُّر متغريات كثرية متعلقة باألرُس 
املعيشية تكون فيها قيمة املُعاِمل سلبية. لذلك فإن اإلمكانية الوحيدة التي توجد لدى مصمم العيّنات إلبقاء أثر 
التصميم عند الحد األدنى هي أن يحث عىل إبقاء أحجام املجموعات صغرية بقدر ما تسمح به امليزانية. ويعرض 

الجدول 3 - 3 آثار التصميم لقيم متفاوتة ملُعاِمل االرتباط داخل الطبقة وحجم عيّنة ثابت. 
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الجدول 3 - 3
ñ وأحجام املجموعات δ مقارنة عنارص التجميع ألثر التصميم بغية تنويع ُمعاِمالت االرتباط داخل الطبقة

δ

ñ0.020.050.100.150.200.350.50

51.081.201.401.601.802.403.00

101.181.451.902.352.804.155.50

201.381.952.903.854.806.6510.50

301.582.453.905.356.8011.1515.50

501.983.455.908.3510.8018.1525.50

752.484.708.4012.1015.8026.9038.00

يمكن أن ُيرى بوضوح من الجدول 3 - 3 أن أحجـام املجموعات التي تزيد عن20 تعطي أثراً للتصميم   -  89
غري مقبول )أكثر من 3.0( ما لم يكن ُمعاِمل االرتباط داخل الطبقة صغرياً جداًً. ومن املهم أن نذكر لدى تقييم 
األرقام الواردة يف الجدول أن الرمز ñ يشري إىل عدد الوحدات من السكان املستهدفني، ال إىل عدد األرُس املعيشية. 
ñ التي سُتستخَدم مساويًة لعدد األرُس املعيشية التي يف املجموعة، مرضوباً  ويف هذا الصدد تكون قيمة الرمز 
بمتوسط عدد األشخاص يف املجموعة املستهدفة. فإذا كانت املجموعة املستهدفة نساًء يف الفئة العمرية 14 – 49، 
مثالً، توجد يف العادة امرأة واحدة تقريباً من كل أرُسة معيشية يف هذه املجموعة، ويف هذه الحالة سيكون يف كل 
مجموعة من الحجم b أرُسة معيشية فيها نفس العدد تقريباً من النساء الالئي هن يف الفئة العمرية 14 - 49. 
بعبارة أخرى، تكون قيمة ñ وقيمة b متساويتنَي تقريباً يف حالة املجموعة املستهدفة، وينطبق الجدول 3 - 3 كما 

هو. ويف املثال الذي يليه عدد األرُس املعيشية واملجموعة السكانية املستهدفة غري متساويني. 

مثال 

افرتض أن املجموعة السكانية املستهدفة تضم جميع األشخاص، كما يكون الحال يف استقصاء صحي 
ُيجرى لتقدير حاالت صحية شديدة ومزمنة. وافرتض كذلك أنه ُيقصد باالستقصاء استخدام مجموعات 
تضم الواحدة منها عرش أرُس معيشية. تكون قيمة ñ يف تلك الحالة 10 أضعاف متوسط حجم األرُسة 
 ñ هي 50. وهكذا تكون 50 هي قيمة ñ املعيشية؛ فإذا كان متوسط الحجم 5.0 أشخاص تكون قيمة
التي يجب أن ُتستخدم يف الجدول 3 - 3 لتقييم أثر التصميم املحتمل عليه. ويكشف الجدول 3 - 3 أن 
δ نحو 0.02. ويوحي هذا بأن عيّنة مجموعة مصّممة الستخدام  أثر التصميم كبرٌي جداًً إال عندما يكون 
يَّة كالحاالت  عيّنة ال يزيد حجمها عن 10 أرُس معيشية لكل مجموعة، تعطي نتائج غري موثوق بها لخاصِّ

δ فيها كبرياً.  ح أن تكون  الصحية املعدية، ألن هذه األخرية يرجَّ

لدى تصميم  الحسبان  املجموعة يف  أن يؤخذ حجم  ُتعلَّق عىل  التي  البالغة  األهمية  املثال سبب  ُيوّضح   -  90
استقصاء لألرُس املعيشية، ال سيما للمؤرشات الرئيسية املراد قياسها. عالوًة عىل ذلك، يجب أالّ يغرب عن البال أن 
حجم املجموعة املعلن، يف وصف تصميم العيّنة، سيشري بوجه عام إىل عدد األرُس املعيشية، بينما يجب أن يأخذ 
حجم العيّنة يف االعتبار، ألغراض تقييم آثار التصميم، املجموعة )أو املجموعات( السكانية املستهدفة، بدالً من 

ذلك.
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)deff( حساب أثر التصميم  4 - 5 - 3

يمكـن حسـاب اآلثـار الفعلية للتصميـم عىل متغريات االسـتقصاء، التـي حددها املحلّلـون، بعد إكمال   -  91
االستقصاء. وهذا يتطلب تقدير تباُين العيّنات للمتغريات املختارة )سُتبحث الطرق يف الفصل السابع( ثم ُتحسب 
لكل متغري نسبة تباُينه عن نسبة تباين العيّنة البسيطة املختارة عشوائياًً، التي يكون حجمها اإلجمايل مساوياً 
للعيّنة. هذا الحساب عبارة عن تقدير ألثر التصميم “الكامل”، بما يف ذلك آثار التقسيم إىل طبقات وكذلك تباُين 

أحجام املجموعات، بدالً من أحجام عنارص املجموعات. 

يعطينا الجذر الرتبيعي لنسبة التباينات نسبة األخطاء املعيارية، أو أثر التصميم، كما ُيسّمى، وُيحسب   -  92
هذا غالباً يف املمارسة وُيقدَّم يف الوثائق التقنية لالستقصاءات، كاالستقصاءات الديمغرافية والصحية، مثالً. 

عدد املجموعات   5 - 5 - 3

من األهمية بمكان أالً يغرب عن بالنا أن أهمية حجم املجموعة تتجاوز أثره عىل دقة املعاينة ومسائل أيضاً   -  93
تتعلق بالحجم اإلجمايل للعيّنة، ألن حجم املجموعة يحدد عدد املواقع املختلفة التي ينبغي زيارتها يف االستقصاء. 
وهذا يؤثر طبعاً تأثرياً كبرياً يف تكاليف االستقصاء، ولذلك ُتستخدم عيّنات املجموعات يف املقام األول. لذلك فإن 
مت إىل مجموعات حجم املجموعة منها 10 أرُس، تحتاج إىل 1000  عيّنة مقدارها 000 10 أرُسة معيشية، إذا ُقسِّ
مجموعة، بينما إذا كان حجم املجموعة 20 أرُسة، تحتاج إىل 500 مجموعة. ومن املهم غاية األهمية، كما أكدنا من 
ل إىل قرار بشأن هذا الجانب  قبل، أنه يجب أن يؤخذ عامال التكاليف والدقة كالهما يف الحسبان إذا ما أريَد التوصُّ

من جوانب تصميم العيّنات. 

املعاينة عىل مراحل  6 - 3
عىل الصعيد النظري، تستدعي الخطة الكاملة للمعاينة يف استقصاء األرُس املعيشية اختيار العيّنات أرُس   -  94
معيشية عددها، n للعيّنة، اختياراً عشوائياًً من بني طبقات ُمَعرََّفٍة َتعريفاً مالئماً، تشّكل مجموع السكان البالغ 
عددهم N أرُسة. العيّنة املأخوذة من الطبقات عشوائياًً عىل هذا النحو ستعطي أكرب قدر ممكن من الدقة. غري أن 
استخدام عيّنة من هذا النوع سيكون باهظاً إىل حد يجعله غري عميل 10، كما الحظنا من قبل يف بحث الفوائد من 

حيث التكلفة التي تعود بها معاينة املجموعات. 

فوائد املعاينة عىل مراحل   1 - 6 - 3

ن مختار العيّنات من القيام،  اختيار العيّنة عىل مراحل له فوائد عملية يف عملية االختيار نفسها. فهو يمكِّ  -  95
يف خطوات متتابعة، بعزل املواقع الجغرافية لعمليات االستقصاء — ال سيما وضع قوائم باألرُس املعيشية وإجراء 
املقابالت. وعندما يجب وضع قوائم ألن إطار املعاينة قديم، يمكن إدخال مرحلة اختيار للحّد من حجم املنطقة 

املراد وضع القوائم بأرسها.

ُيوجد استثناء واحد أو استثناءان وهما يخصان بلداناً صغرية جداً من الناحية الجغرافية، مثل الكويت، حيث تكون تكاليف   10

السفر، الذي يستدعيه اختيار عيّنة عشوائية من األرُس املعيشية، منخفضة جداً.
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األوىل   — االختيار  إجراء  يف  األقل  عىل  اثنتان  مرحلتان  توجد  عام،  بوجه  املجموعات  معاينة  حالة  يف   -  96 
هي اختيار املجموعات، والثانيـة هي اختيار األرُس املعيشية. وُتعرَُّف املجموعات يف استقصاءات األرُس املعيشية 
دائماً بأنها وحدات جغرافية من نوع ما. وإذا كانت تلك الوحدات صغرية إىل الحد الكايف، من الناحية الجغرافية 
ومن حيث عدد السكان أيضاً، وحديثة، ووجدت قائمة كاملة ودقيقة بهذه املجموعات ُتختار منها العيّنات، عندئٍذ 
تكفي مرحلتان اثنتان لتخطيط املعاينة. وإذا كانت أصغر وحدة جغرافية متوفرة كبرية جداًً بحيث ال يمكن 

استخدامها بكفاءة كمجموعة، سيكون من الرضوري وضع ثالث مراحل.

مثال 

 ،]EAs افرتض أن بلداً ما يودُّ أن ُيعرَِّف مجموعاته كمناطق لتعداد السكان ]تكتب اختصاراً باإلنجليزية
ألن هذه أصغر وحدة جغرافية موجودة إدارياًً. إطار مناطق تعداد السكان )انظر الفصل الرابع لالطالع 
عىل تفاصيل أكثر عن مناقشة األُُطر( هنا كامل ألن البلد كله مقسم إىل مناطق تعداد السكان. وهو دقيق 
ألن كل أرُسة معيشية تعيش، بحكم التعريف، يف منطقة تعداد واحدة فقط ال غري. وهو، عالوًة عىل ذلك، 
حديٌث إىل حد معقول بمعنى أنه يستند إىل أحدث تعداد للسكان، رشيطة أالّ يكون قد حدث أّي تغيري، 
بعد إجراء التعداد، يف تعاريف مناطق التعداد. افرتض كذلك أن عمر التعداد سنتان اثنتان. لذلك تقرََّر 
أن من الرضوري وضع قائمة أحدث باألرُس املعيشية التي هي يف مناطق التعداد املأخوذة منها العيّنة، 
بدالً من استخدام قائمة أرُس معيشية من تعداد مىض عليه سنتان. متوسط حجم منطقة التعداد 200 
أرسة معيشية، لكن ُيراُد أن يكون حجم املجموعة املرغوب فيها إلجراء املقابالت 15 أرُسة لكل مجموعة. 
يرى فريق االستقصاء أن تكلفة وضع قائمة من 200 أرُسة لكل 15 أرُسة تدخل يف نهاية املطاف يف عيّنة 
)أي بنسبة 13 إىل 1( ستكون باهظة. عندئٍذ يقرر آخذ العيّنات أن ينفذ عملية ميدانية أرخص تكلفة، 
ُتقسم بموجبها كل منطقة تعداد تؤخذ منها العيّنة إىل أربعة أقسام متساوية الحجم تقريباً يوجد يف كل 
ربع 50 أرُسة معيشية. ثم تعدل خطة املعاينة لتستتبع اختيار ربع واحد، أو قطاع واحد، من كل منطقة 
تعداد تؤخذ منه عيّنة إلجراء عملية إعداد القائمة، وبذلك تقليل عبء العمل ثالثة أرباع. يوجد لدينا يف 
هذا التصميم ثالث مراحل: املرحلة األوىل هي اختيار مناطق التعداد؛ واملرحلة الثانية هي اختيار قطاعات 

من منطقة التعداد؛ واملرحلة الثالثة هي اختيار األرُس.

استخدام املراحل الصورية   2 - 6 - 3

ما ُيسّمى باملراحل الصورية هذه ُتستخدم يف اختيار العيّنات لتجنُّب االضطرار إىل أخذ عيّنة من ملف   -  97
ضخم من الوحدات يف املرحلة قبل النهائية. يمكن أن يحتوي امللف عىل وحدات كثرية جداًً وقد تكون ضخمة جداًً 
. حتى وإن كان امللف ُمَعداًً بالحاسوب، يمكن أن يكون  بحيث يصبح من غري املعقول إدارتها باختياٍر يدويٍّ ُمِملٍّ
ن املرء من  مع ذلك كبرياً جداًً إىل حد تتعذر معه إدارة امللف بكفاءة الختيار العيّنات 11. فاملراحل الصورية تمكِّ
تضييق العالَم الفرعي إىل أرقام أكثر قابلية لإلدارة باالستفادة من طبيعة التسلسل الهرمي للتقسيمات اإلدارية 

الفرعية للبلد. 

غري أن من املمكن أن يكون امللف الحاسـوبي الكبري جداً أكثر قابلية لإلدارة ألخذ العيّنات بطرق منها، مثالً، تقسـيم امللف إىل   11

ملفات فرعية منفصلة لكل طبقة أو منطقة إدارية )كاملنطقة أو اإلقليم، مثالً(.
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إلجراء استقصاءات ريفية يف بنغالديش، مثالً، ُتعنيَّ القرى، يف الغالب، بأنها تنتمي إىل املرحلة قبل األخرية   -  98
من مراحل االختيار. ومّما يذكر أنه يوجد أكثر من 000 100 قرية يف بنغالديش، وهذا عدد أكرب كثرياً من أن ُيدار 
بكفاءة الختيار العيّنات. وإذا ُصمَِّمت خطة معاينة ُيختار بها 600 قرية يف املرحلة قبل النهائية، مثالً، سُتختار 
قرية واحدة فقط من كل 167 قرية تقريباً يف بنغالديش. لتخفيض أحجام امللفات الختيار العيّنات، ربما ُيَقرَُّر 
اختيار العيّنة يف مراحل باستخدام التسلسل الهرمي للوحدات الجغرافية التي تنقسم إليها بنغالديش — الثانات، 
واالتحادات، والقرى. ستميض عملية اختيار العيّنات يف خطوات باختيار 600 ثانة يف الخطوة األوىل، باستخدام 
احتمال متناسب مع أحجامها )ُتناَقش هذه الطريقة بالتفصيل يف الفرع 3 - 7(. وتكون الخطوة التالية اختيار 
اتحاد واحد فقط من عيّنة من الثانات، وهنا أيضاً ُيستخَدم االحتمال املتناسب مع حجم االتحاد: وبذلك يصبح عندنا 
600 اتحاد يف العيّنة. الخطوة الثالثة، هي اختيار قرية واحـدة، باستخدام االحتمال املتناسب مع الحجم، من كل 
عيّنة من االتحادات، وتسفر العملية هنا أيضاً عن اختيار 600 قرية. و أخرياً، يتم اختيار عيّنات األرُس املعيشية 

من كل عيّنة من القرى وهذا ُينتج بوجه عام عيّنة منهجية تشمل جميع األرُس املوجودة يف كل عيّنة من القرى. 

منهجية اختيار العيّنات، الوارد وصفها أعاله، هي يف الواقع عملية ذات مرحلتني الختيار عيّنات القرى   -  99
واألرُس املعيشية، مع أن مرحلتني صوريتني قد اسُتخدمتا يف البداية الختيار الثانات واالتحادات التي سُتختار منها 
القرى. ومن الرضوري يف هذه الحالة توضيح الطابع الصوري للمرحلتني األولَينَي رياضياًً، بفحص االحتماالت يف 

كل مرحلة اختيار واالحتمال اإلجمايل.

املرحلة األوىل من مراحل االختيار: الثانات   1 - 2 - 6 - 3

ُتختار الثانات ذات االحتمال املتناسب مع الحجم. وُيعطى االحتمال يف هذه املرحلة بـ   -  100

P am
m

t

t
1 = ( )

∑)11 - 3(

حيث P1 هي احتمال اختيار ثانة معيّنة؛ وa هي عدد الثانات املراد اختيارها )600 يف هذا الشكل(؛ وmt هو عدد 
األرُس املعيشية الريفية 12 يف الثانة الـ tth وفقاً إلطار أخذ العيّنات املستخدم )أحـدث تعداد سكان أُجرَي، مثالً(.

∑mt هو مجموع عدد األرُس الريفية يف جميع الثانات يف البلد. ويجب مالحظة أن عدد الثانات  العامل   -  101
املختارة فعالً ربما يكون أقل من 600. ويمكن أن يحدث هذا عندما ُتختار ثانة أو أكثر مرتني، ويمكن أن يحدث 
. فإذا كانت  m at ÷∑ هذا ألّي ثانة يزيد مقاس حجمها عن فرتة املعاينة. وُتحسب فرتة معاينة الثانات باملعادلة .
فرتة املعاينة 500 12، مثالً، وكانت الثانة تحتوي عىل800 13 أرُسة معيشية فهي سُتختار تلقائياًً مرة واحدة، 

ويكون أمامها فرصة 800 500/13 12 ألن تختار مرتني )بسط الكرس يساوي 800 13 - 500 12(.

املرحلة الثانية من مراحل االختيار: االتحادات   2 - 2 - 6 - 3

يف املرحلة الثانية ُيختار اتحاد واحد من كل عيّنة من عيّنات الثانات، وهنا أيضاً يتم االختيار بتناسب   -  102
االحتمال مع الحجم. يتحقق هذا عملياً بوضع قائمة بجميع االتحادات املوجودة يف الثانة املختارة، وجمع مقاسات 
أحجامها، mu، واختيار رقم عشوائي بني 1 وmt، وهو مقاس حجم العيّنة املختارة من الثانات. وإن رقم االتحاد 

هذا هو مقاس الحجم وربما يكون، بدالً من ذلك، عدد سكان الثانة، رشيطة أن يكون الرقم املستخدم ثابتاً يف جميع مقاسات   12

الحجم يف كل مرحلة.
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املشمول بهذه املجموعة، الذي تكون قيمته أصغر رقم مساٍو للرقم العشوائي أو أكرب منه، هو الذي ُيَعرُِّف االتحاد 
املختار )أو ُيستخدم عرف مكافئ لتعريف االتحاد املختار(. وإذا كانت ثانة قد اختريت أكثر من مرة يف املرحلة 

األوىل، عندئٍذ ُيختار منها نفس العدد من االتحادات. ويعطى االحتمال يف املرحلة الثانية باملعادلة

P m
m

u
t2 1= ( )( ))12 - 3(

حيث يكون P2 احتمال اختيار اتحاد معني من عيّنة الثانات؛ ويشري )1( إىل أن اتحاداً واحداً فقط قد اختري؛ ويكون 
mu عدد األرُس يف االتحاد ذي الرقم uth وفقاً لإلطار. 

املرحلة الثالثة من مراحل االختيار: القرى   3 - 2 - 6 - 3

ُتختار يف املرحلة الثالثة قرية واحدة من كل عيّنة من االتحادات، يكون احتمال اختيارها متناسباً مع   -  103
الحجم. ويعطى االحتمال يف املرحلة الثالثة كما ييل:

P m
m

v
u3 1= ( )( ))13 - 3(

 mv احتمال اختيار قرية معيّنة يف عيّنة االتحادات؛ ويشري )1( إىل أن قرية واحدة قد اختريت؛ وأن P3 حيث يكون
هو عدد األرُس املعيشية يف القرية رقم vth وفقاً لإلطار. 

املرحلة الرابعة من مراحل االختيار: األرُس املعيشية   4 - 2 - 6 - 3

نفرتض يف املرحلة الرابعة أن تكون القائمة اإلطارية لألرُس املعيشية متاحة لكل قرية مختارة، بحيث   -  104
يتسنى اختيار عيّنة األرُس املعيشية اختياراً منهجياًً من تلك القوائم. ُيختار عدد محدد من األرُس املعيشية من كل 
عيّنة من عيّنات القرى؛ وهذا العدد هو حجم املجموعة املقرر سلفاً. ويعطى االحتمال يف املرحلة الرابعة كما ييل: 

P b
mv4 = ( ))14 - 3(

حيث P4 هو احتمال اختيار أرُسة معيّنة من عيّنة القرى؛ وb هوالعدد املحدد لألرُس املعيشية املختارة من كل قرية. 

االحتمال اإلجمايل لالختيار   5 - 2 - 6 - 3

االحتمال اإلجمايل، الذي هو حاصل االحتماالت يف كل مرحلة، ُيعطى كما ييل:   -  105

P P P   = 1 2 3 4)15 - 3(

وبالتبديل يصبح لدينا

P am m m m m m b m a bt t u t v u v= ( )  ( )( )  ( )( )    = ( )∑    1 1 (( ) ∑mt )16 - 3(
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الحظ أن العاملني P2 و P3 يلغي بعضهما بعضاً إلغاًء كلياًً، مما يبني الطبيعة الصورية لعملية االختيار   -  106
ياًً، أن تكون وسيلة لتحديد مواقع  عىل “أربع” مراحل. وهكذا، ال تعدو الثانات واالتحادات، وإن “اختريت” مادِّ

القرى التي سُتختار كعيّنات.

التصميم عىل مرحلتني   3 - 6 - 3

أُويل اهتمام كثري يف اآلونة األخرية الستخدام تصاميم اختيار العيّنات عىل مرحلتني يف البلدان النامية. فهو   -  107
التصميم املختار للمعاينة املستخدمة يف استقصاءات املجموعات ذات املؤرشات املتعددة، الذي أجرته منظمة األمم 
املتحدة للطفولة يف أكثر من 100 بلد منذ أواسط التسعينات من القرن املنرصم. وهي ُتستخدم بصورة رئيسية 

أيضاً يف االستقصاءات الديمغرافية والصحية. 

اختيارها  احتمال  اختيار عيّنة يكون  ببساطة من  النمطية  األحوال  التصميم عىل مرحلتني يف  يتألف   -  108
متناسباً مع الحجم يف بضع مئات من الوحدات الجغرافية، تكون مقسمة تقسيماً مناسباً إىل طبقات، يف املرحلة 
األوىل. وقد توضع قائمة حديثة باألرُس املعيشية يف املرحلة األوىل من مراحل اختيار وحدات العيّنات، وهذا يتوقف 
ر املعلومات املتعلقة بعناوين و/أو مواقع األرُس املعيشية، وما إذا كانت هذه املعلومات حديثة أم ال. وتيل  عىل توفُّ
ذلك عيّنة منهجية لعدد محّدد من األرُس املعيشية يف املرحلة الثانية. وُتعرَّف الوحدات الجغرافية، املشار إليها 
بوجه عام بكلمة “املجموعات”، يف العادة كالقرى أو مناطق تعداد السكان يف املناطق الريفية أو األحياء يف مدينة 

يف املناطق الحرضية. 

التصميم عىل مرحلتني، الوارد وصفه أعاله، تصميم ُمحبَّب من عدة وجوه، لكن أكثر ما يحبُِّبُه للناس   -  109
هو بساطته. فمن امليزات املألوفة دائماً يف تصميم العيّنات االجتهاد يف الحصول عىل البساطة ال عىل التعقيد بغية 
تخفيض احتماالت وقوع أخطاء من غري أخطاء املعاينة أثناء تنفيذ عملية أخذ العيّنات. التصميم عىل مرحلتني له 

جوانب مفيدة تجعله باملقارنة بسيطاً ومرغوباً. من األمثلة عىل ذلك: 

تصميم العيّنات، كما ورد يف وصفه، فيه ُمعاِمل ترجيح ذاتي )جميع األرُس التي يف العيّنة ُتختار   •
بنفس االحتمال(، أو ترجيح ذاتي تقريباً )انظر الفرعني 3 - 7 - 1 و3 - 7 - 2 لالطالع عىل التمييز 
بني العيّنات املختارة باحتمال متناسب مع الحجم والعيّنات املختارة باحتمال متناسب مع الحجم 

املقدَّر(. 

املجموعات املعرفة بأنها مناطق تعداد أو أحياء يف مدينة ذات حجم مالئم )ليست أكرب من الالزم( — يف   •
معظم البلدان، ال سيما إن كان يجب وضع قوائم جديدة باألرُس املعيشية قبل مرحلة االختيار األخرية. 

جرت العادة بأن تكون قد وضعت خرائط ملناطق التعداد وأحياء املدينة ومعظم القرى، إما ألغراض   •
عمليات التعداد وإما ألغراض أخرى، وتكون لها حدود مرسومة جيداً. 

املعاينة باحتمال متناسب مع الحجم  7 - 3 
وباحتمال متناسب مع الحجم املقدَّر  

عرض الفرع 3 - 5 مثاالً أبرز فيه االحتمال املتناسب مع الحجم يف اختيار املجموعات التي تختار منها   -  110
العيّنات. ويبحث هذا الفرع اختيار العيّنات باحتمال متناسب مع الحجم بمزيد من التفصيل.
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املعاينة باحتمال متناسب مع الحجم   1 - 7 - 3

م أكرب يف  العيّنات بممارسة تحكُّ الحجم يسمح آلخذ  املعاينة باحتمال متناسب مع  استعمال طريقة   -  111
حجم العيّنة التي ُتختار يف نهاية املطاف الستقصاء املجموعات. ويف الحاالت التي تكون فيها جميع املجموعات 
ذات حجم واحد، أو تكون ذات حجم واحد تقريباً، ال توجد ميزة الستخدام طريقة املعاينة باحتمال متناسب مع 
الحجم. افرتض، مثالً، أن كل حي يف املدينة تسكنه 100 أرُسة معيشية وأريدت عيّنة من 000 1 أرُسة منترشة 
يف عيّنة من 50 حياًً يف املدينة. الخطة البديهية للمعاينة هنا هي اختيار عيّنة عشوائية من 50 حياًً، أي عيّنة 
متساوية االحتماالت ثم اختيار واحدة من كل خمس أرُس معيشية بالضبط من كل حي )وهنا أيضاً عيّنة متساوية 
االحتماالت(. وستكون النتيجة عيّنة تضم 20 أرُسة بالضبط من كل حي، أو ما مجموعه 000 1 أرُسة. وتكون 

معادلة االختيار يف هذه الحالة كما ييل:

P M=( )( )50 1 5    

حيث يكون العامل p احتمال اختيار أرُسة؛ و)M/50( احتمال اختيار حي؛ وM مجموع عدد األحياء يف املدينة؛ 
و)1/5( احتمال اختيار أرُسة من عيّنة من حي مشمول بالعيّنة.

العامل P يخفض إىل M/10. وملا كان العامل M ثابتاً، يكون االحتمال اإلجمايل الختيار كل عيّنة من   -  112
 .M ،عيّنات األرُس املعيشية 10 مقسوماً عىل عدد األحياء

غري أن األحياء أو الوحدات الجغرافية األخرى، التي تستخدم كمجموعات الستقصاء األرُس املعيشية، نادراً   -  113
ما تكون يف األوضاع الحقيقية متشابهة يف أحجامها إىل هذا الحد. ففي املثال الوارد أعاله، ربما ترتاوح أحجامها 
من 25 إىل 200. وأخذ العيّنة القائم عىل تساوي االحتماالت يمكن أن يسفر عن اختيار “غري موفق” تكون فيه 
معظم العيّنات صغرية الحجم أو كبرية الحجم. ويف هذه الحالة، تكون النتيجة إما عيّنة إجمالية يختلف حجمها 
اختالفاً كبرياً عن العيّنة املرغوبة التي يبلغ حجمها 000 1 أرُسة معيشية، التي ُبحثت يف املثال. يوجد أسلوب لتقليل 
احتماالت وجود عيّنة متفاوتة أحجامها تفاوتاً كبرياً هو إلنشاء طبقات تستند إىل حجم املجموعات واختيار عيّنة 
من كل طبقة. ال يوىص بهذه الطريقة بوجه عام ألنه ربما يخفض أو يعقد استخدام العوامل ا ألخرى للتصنيف 
ن  إىل طبقات يف تصميم العيّنة. وأخذ العيّنات بناًء عىل االحتمال املتناسب مع الحجم هو الطريقة املفضل ألنه يمكِّ
ماً أكرب بحجم العيّنات يف نهاية املطاف دون إدخال الحاجة إىل التقسيم إىل طبقات بناًء عىل  من التحكم تحكُّ

الحجم. 

لتوضيح أخذ العيّنات مع االحتمال املتناسب مع الحجم نبدأ بمعادلة االختيار املذكورة أعاله لكن نعرب   -  114
عنها بصورة أكثر رسمية لتصميم عىل مرحلتني 13 كما ييل:

P P Pαβ α β α( ) = ( ) ( ))17 - 3(

P هو احتمال اختيار  α( ) α؛ والعامل  β يف املجموعة  P هو احتمال اختيار األرُسة املعيشية  αβ( حيث العامل (
β يف املرحلة الثانية، عىل افرتاض  P هو االحتمال املرشوط الختيار األرُسة املعيشية  β α( ) α؛ والعامل  املجموعة 

α قد اختريت يف املرحلة األوىل. أن املجموعة 

انظر: )Kalton, 1983, pp. 38-47( لتطوير هذا املفهوم واالطالع عىل بحث إضايف متعلق باختيار العيّنات عىل أسـاس االحتمال   13

املتناسب مع الحجم.
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 n لتثبيت حجم العيّنة اإلجمايل من حيث عدد األرُس املعيشية، نحتاج إىل عيّنة متساوية االحتماالت تضم  -  115
أرُس معيشية من مجموعة سكانية تضم N أرُس معيشية. وبذلك يكون املعدل اإلجمايل للعيّنات n/N وهذا يساوي

α نحتاج  P كما هو معرَّف أدناه. عالوة عىل ذلك، إذا كان عدد املجموعات املراد أخذ عيّنات منها محدداً بـ  αβ( )
يف الوضع النموذجي إىل اختيار أرُسة معيشية من كل مجموعة، بغض النظر عن أحجام املجموعات املختارة. وإذا 

P أن يكون مساوياً لـ b/mi. ومن َثمَّ β α( ) عرَّفنا mi بأنه حجم املجموعة الـ ith، فعندئٍذ نحتاج إىل 

P P b miαβ α( ) = ( )[ ]     

وملا كان n = ab، يكون لدينا 

.ab N P b mi= ( )[ ]  α    

P،نحصل عىل  α( وبحل املعادلة األخرية لـ (

P a m Niα( ) = ( )( ))18 - 3(

N، بحيث يكون احتمال اختيار مجموعة لذلك متناسباً مع حجمها. لذلك، فإن معادلة  mi= ∑ الحظ أن   -  116
اختيار عيّنة يكون فيها االحتمال متناسباً مع الحجم يف وحدات املرحلة األوىل التي ُتختار فيها الوحدات النهائية 

مع ذلك اختياراً متساوي االحتماالت، تكون لذلك 

P a m m b mi i iαβ( ) = ( )( )   ∑)19 - 3(

= ( ) ∑ab mi
)20 - 3(

املعادلة  من  ُيرى  أن  يمكن  كما  الرتجيح،  ذاتيُّ  تصميٌم  الطريقة  بهذه  نحققه  الذي  العيّنة  تصميم   -  117 
، ثابتاً  mi∑ mi متغرياً، يكون املجموع،  ْر أنه مع كون العامل  )3 - 19(، ألن جميع أرقام املعادلة ثابتة؛ تذكَّ
ومساوياً لـ N. يعرض الشكل 3 - 2 أدناه مثاالً لكيفية اختيار عيّنة من املجموعات باستخدام االحتمال املتناسب 

مع الحجم. 

إىل البدء  I، يف الشكل 3 - 2، تضاف تتابعياًً  فيما يتعلق باالختيار املادي للعيّنة، الحظ أن فرتة املعاينة،   -  118
العشوائي سبع مرات )أو a–1 مرات، حيث a هو عدد املجموعات املراد اختيارها(. وتكون أرقام االختيار الناتجة عن 
ذلك 311.2 )الذي هو البداية العشوائية(، و878.8، و446.4 1، و014 2، و581.63 2و، 149.2، و716.8 3، 
و284.4 4. واملجموعة التي تؤخذ منها العيّنة ألرقام االختيار الثمانية هذه هي، يف كل حالة، العيّنة التي يكون مقاس 
حجمها املرتاكم أصغر قيمة مساوية لرقم االختيار أو أكرب منه. وهكذا، ُتختار املجموعة 03 ألن الرقم 377 هو أصغر 
رقم مرتاكم يساوي الرقم 311.2 أو يزيد عنه، وُتختار املجموعة 26 ألن الرقم 744 3 هو أصغر رقم تراكمي يساوي 

الرقم 716.8 3 أو يزيد عنه. 

مع أن التوضيح ال ُيظهر هذا بشكل قاطع )ألن ثماني مجموعات فقط قد اختريت(، يميل أخذ العيّنات   -  119
باحتمال متناسب مع الحجم يميل إىل اختيار مجموعات أكرب ال أصغر. ربما يكون هذا بديهياًً، ألنه يمكن أن ُيرى من 
املعادلة )3 - 17( أن احتمال اختيار مجموعة متناسب مع حجمها؛ وهكذا يرجح أن يكون احتمال اختيار العيّنة 
التي تضم 200 أرُسة معيشية ضعف احتمال اختيار عيّنة تضم 100 أرُسة معيشية. ومن ثم يجب مالحظة أن نفس 
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املجموعة يمكن أن ُتختار أكثر من مرة إذا كان مقاس حجمها يزيد عن فرتة املعاينة، I. غري أن أيًّا من املجموعات 
الواردة يف الشكل ال تناسب هذا الرشط؛ لكن إذا حدث ذلك، فإن عدد األرُس املعيشية التي سُتختار من هذه املجموعة 

سيتضاعف إن كان االختيار “مرتني” وسيكون ثالثة أضعاف إن كان االختيار ثالث مرات، وهلم جراًً.

الشكل 3 - 2
مثال لالختيار املنهجي للمجموعات، باحتمال متناسب مع الحجم

املجموعة/عدد وحدات املعاينة األّولية

 مقاس الحجم

اختيار العّينةالعدد الرتاكمي)عدد األرُس املعيشية(

001215215

00273288

00389377311.2

004231608

005120728

00658786

00799885878.8

0081651 050

0091951 245

0102021 4471 446.4

011771 524

012591 583

0132451 828

0141711 999

015992 0982 014.0

016882 186

0171242 310

018782 388

019892 477

020602 537

0212222 7592 581.6

0221372 896

0231993 095

0242103 3053 149.2

0251653 470

0262743 7443 716.8

0272093 953

0282304 183

029674 250

030724 3224 284.4

0311084 430

0321114 541

تعليمات بشأن العّينات: اخرت 8 وحدات معاينة أّولية )مجموعات( من 32 وحدة يف العالم، مستخدماً احتماالًُ متناسباً مع الحجم؛ 
لذلـك تسـاوي فرتة املعاينة ) I( 541 8/4، أو 567.6، حيث العـدد 541 4 هو مجموع املقاس الرتاكمي ألحجام جميع املجموعات، 
والعدد 8 هو عدد املجموعات املراد اختيارها؛ البدء العشوائي هو عدد عشوائي يقع بني 0.1 و567.6 يختار من قائمة أعداد عشوائية؛ 

والبدء العشوائي يف هذا الشكل يساوي 311.2.
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املعاينة باحتمال متناسب مع الحجم املقدَّر   2 - 7 - 3

منهجية أخذ العيّنات مع كون االحتمال متناسباً مع الحجم الوارد وصفها يف الفرع السابق، منهجية   -  120
مثالية إىل حد ما وربما ال يمكن تحقيقها يف التطبيقات العملية يف معظم الحاالت. وذلك ألن مقاس الحجم املستخدم 
إلثبات احتمال اختيار املجموعة يف املرحلة األوىل غالباً ما يكون غري املقاس الفعيل للحجم حني ُتختار عيّنة األرُس 

املعيشية يف املرحلة الثانية. 

مقاس الحجم املعتمد بوجه عام يف استقصاءات األرُس املعيشية، الختيار وحدات املعاينة األّولية أو املجموعات   -  121
يف املرحلة األوىل هو عدد األرُس املعيشية )أو املجموعة السكانية( الوارد من أحدث عملية تعداد. حتى لو كان التعداد 
حديثاً جداًً، فإن العدد الفعيل لألرُس املعيشية يف وقت إجراء االستقصاء يرجح أن يكون مختلفاً، حتى ولو برقم صغري. 
غري أن استثناًء يحدث حينما ُيؤخذ اختيار األرُس املعيشية يف املرحلة الثانية مبارشة من اإلطار نفسه الذي اسُتخدم 

إلثبات مقاسات الحجم )لالطالع عىل مناقشة أُُطر املعاينة بمزيد من التفصيل، انظر الفصل الرابع(. 

مثال 

افرتض أن استقصاًء لألرُس املعيشية أُجرَي بعد ثالثة أشهر من االنتهاء من إجراء تعداد للسكان. وقرر 
فريق االستقصاء، بدالً من وضع قوائم جديدة باألرُس املعيشية يف املجموعات املختارة، أن يستخدم قائمة 
األرُس املستمدة من التعداد، يف املرحلة الثانية من عملية أخذ عيّنات عىل مرحلتني، ألنه افرُتَض، واالفرتاض 
معقول، أن قائمة التعداد حديثة ودقيقة لكل األغراض العملية. يف املرحلة األوىل، اختريت عيّنة من القرى 
باستخدام أعداد األرُس املأخوذة من التعداد باعتباره مقاساً للحجم يف كل قرية. ويف كل قرية اختريت 
كعيّنة كان مقاس الحجم، mi، مماثالً للعدد الفعيل لألرُس املعيشية التي سُتختار منها العيّنة. وهكذا، إذا 
اختريت القرية ألف وكان فيها 235 أرُسة معيشية، وفقاً ملا جاء يف التعداد، فإن القائمة التي سُتختار 

منها عيّنة األرُس لالستقصاء ستضم هي أيضاً 235 أرُسة. 

غري أن االستقصاء، يف كثري من تطبيقات استقصاءات األرُس املعيشية املستندة إىل أُُطر التعداد، كان   -  122
ُيجرى بعد بضعة أشهر وأحياناً بعد سنوات من إجراء التعداد )انظر الفصل الرابع لالطالع عىل مزيد من البحث 
وتحديث أُُطر أخذ العيّنات(. وغالباً ما يتقرر يف هذه الظروف إجراء عملية ميدانية بغية إعداد قائمة جديدة باألرُس 
املعيشية يف املجموعات التي اختريت لشمولها بالعيّنة يف املرحلة األوىل. وعندئٍذ تختار عيّنة من القوائم الجديدة 

لالستقصاء. 

مقاس الحجم، mi، املستخدم الختيار املجموعة هو عدد األرُس املعيشية املأخوذ من عملية التعداد التي   -  123
ُبحثت يف املثال الوارد أعاله. غري أن القائمة الفعلية التي سُتختار منها عيّنة األرُس املعيشية ستكون مختلفة. 
وسيكون لها طبعاً مقاس للحجم مختلف إىل درحة ما، وذلك يتوقف عىل طول الفرتة الزمنية التي انقضت بني 
إجراء التعداد وإعداد القائمة لالستقصاء. وستحدث الفروقات بسبب الهجرة إىل املجموعة أو منها، وبناء مساكن 
جديدة أو هدم مساكن قديمة، وإنشاء أرُس معيشية جديدة عندما يحدث زواج )أحياناً تقيم األرُسة الجديدة يف 
نفس وحدة السكن التي تسكن فيها األرُسة الوالدة(، وكذلك بسبب الوفيات. عندما ُتختار العيّنة مع كون االحتمال 

متناسباً مع الحجم املقدر، سيكون احتمالها املأخوذ من معادلة االختيار كما ييل: 

P a m m b mi i iαβ( ) = ( )( )   ∑ ’)21 - 3(

حيث يكون ’mi عدد األرُس املعيشية بناًء عىل عملية إعداد القائمة وُتعرَُّف األحكام األخرى كما ُعرَِّفت من قبل. 
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نظراً إىل أنه يرجح أن تكون ’mi وmi مختلفتني يف معظم عيّنات املجموعات إن لم يكن جميعها، ينبغي   -  124
لحساب احتمال االختيار )ومن ثم ُمعاِمل الرتجيح، أي عكس االحتمال، مثالً( أن يأخذ الفرق يف الحسبان. وكما 
تبني املعادلة 3 - 20، سيكون لكل مجموعة ُمعاِمل ترجيح مختلف، وهذا يستبعد الرتجيح الذاتي يف تصميم 

العيّنات.

-  باستخدام ُمعاِمالت الرتجيح املضبوطة التي تعوّض الفروق بني التعداد ومقاسات الحجم يف االستقصاء،   125
ستكون التقديرات الناتجة لالستقصاء غري متحيزة. ومن شأن عدم تعديل ُمعاِمالت الرتجيح بناًء عىل ذلك أن 
أنه  التعداد واالستقصاء. غري  الفاصلة بني  الفرتة  تزداد أحجامها بال شك كلما طالت  تقديرات متحيزة  ينتج 
ينبغي مالحظة أنه عندما توجد اختالفات ضئيلة بني ’mi وmi، تكون العيّنة ذاتية الرتجيح تقريباً؛ وربما يكون 
من الحكمة، يف بعض الظروف 14، توليد تقديرات االستقصاء دون ُمعاِمالت ترجيح، ألن التحيزات ستكون غري 
ذات شأن. غري أن من األسايس، قبل تقرير سبيل العمل هذا، فحص ’mi وmi مجموعًة فمجموعًة لتقييم الفوارق 

ومعرفة ما إذا كانت ضئيلة أم ال. 

توجد اسرتاتيجية بديلة يمكن استخدامها الختيار األرُس املعيشية يف املرحلة األخرية حني ُتستخدم املعاينة   -  126
مع كون االحتمال متناسباً مع الحجم املقدر — وهي اسرتاتيجية تكون العيّنة فيها بالفعل ذاتية الرتجيح. وهي 
تنطوي عىل اختيار األرُس املعيشية بنسب متفاوتة داخل كل مجموعة، ويتوقف ذلك عىل حجمها الفعيل )ُيناقض 

هذا املوضوع يف الفرع التايل(. 

الخيارات يف املعاينة   8 - 3
يناقش هذا الفرع بعضاً من الخيارات الكثرية التي يمكن النظر فيها لدى تصميم عيّنة مالئمة إلجراء   -  127
استقصاء لألرُس املعيشية متعدد األغراض، ويركز بالدرجة األوىل عىل اسرتاتيجيات يف املرحلتني األخرية وما قبل 
األخرية من االختيار، ألن هاتني املرحلتني هما اللتان تتاح فيهما عدة بدائل. وهو يفحص خيار اختيار عيّنات 
املجموعات يف املرحلة قبل األخرية مع تساوي االحتماالت أو باحتمال متناسب مع الحجم، وكذلك أخذ عيّنات من 
األرُس املعيشية مع الخيار بني النسبة الثابتة والحجم الثابت يف املرحلة األخرية، وإىل حد ما، يوجز األجزاء السابقة 
م بحجم العيّنة، والتصميم ذاتي الرتجيح والتصميم غري ذاتي الرتجيح، وكذلك مسائل  فيما يتعلق بمسائل التحكُّ
أخرى مثل أعباء عمل املقاِبلني. ويستعرض، باإلضافة إىل ذلك، تصاميم خاصة ُتستخدم اآلن عىل نطاق واسع، 
كالتصاميم املستخدمة يف االستقصاءات الديمغرافية والصحية واستقصاء اليونيسيف الذي أُجري يف منتصف 
العقد للمجموعات املتعددة املؤرشات. تقدم هذه التصاميم خيارات إضافية تستحق أن ُينظر فيها، بما يف ذلك 

استخدام املجموعات الصغرية )التي تؤخذ كلها( وغري الصغرية. 

املعاينة مع تساوي االحتماالت، واملعاينة باحتمال متناسب مع الحجم،  1 - 8 - 3 
واملعاينة مع الحجم الثابت ومع النسبة الثابتة   

يف الجدول 3 - 4، تقدم التصاميم املحتملة إطاراً لبحث اإلجراءات والرشوط وامليزات وأوجه القصور   -  128
ملختلف خطط املعاينة. 

يف االسـتقصاءات التي تقترص فيها التقديرات عىل النسـب واملعدالت والنسـب املئوية تكون هذه اسـرتاتيجيًة مالئمة؛ أما يف   14

االستقصاءات التي يراد فيها أن تكون املجاميع مقدرة أو مطلقة فيجب استخدام معاِمالت الرتجيح بغض النظر عما إذا كانت 
العيّنة ذاتية الرتجيح أم ال.
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الجدول 3 - 4
الخطط البديلة للمعاينة: املرحلتان األخريتان من مراحل االختيار 

 اختيار الوحدات

قبل النهائية

 الحجم الثابت للمجموعات

)عدد األرُس املعيشية(

 النسبة الثابتة لالختيار

يف كل مجموعة

الخطة 2 ]ال ُيُوىص بها[الخطة 1االحتمال املتناسب مع الحجم

الخطة 4 ]ال ُيوىص بها[الخطة 3االحتمال املتناسب مع الحجم املقّدر

الخطة 6الخطة 5تساوي االحتماالت

ناقشنا كيف تكون املعاينة، باحتمال متناسب مع الحجم، لوحدات املعاينة األّولية أو املجموعات، كوسيلة   -  129
ماً أكثر دقة مما هو يف حالة املعاينة مع َتساوي االحتماالت، وهذه هي  م بحجم العيّنة يف نهاية املطاف تحكُّ للتحكُّ
ميزته الرئيسية، ال سيما إذا كانت املجموعتان واسعتَي التباُين يف عدد األرُس املعيشية التي تضمها كل مجموعة. 
ن مدير االستقصاء من التخطيط  م يف حجم العيّنة هام ليس فقط آلثاره عىل امليزانية وإنما أيضاً ألنه يمكِّ التحكُّ
بدقة ألعباء عمل املقاِبلني قبل بدء عمليات االستقصاء. اختيار العيّنات مع َتساوي االحتماالت، من جهة أخرى، 
أسهل إجراًء من املعاينة باحتمال متناسب مع الحجم، ويكون له ما يربره عندما تكون مقاسات أحجام العيّنات 
متساوية تقريباً أو تكون الفروق بينها ضئيلة. وينبغي، من ناحية عملية، استخدام املعاينة باحتمال متناسب 
مع الحجم املقدر، بدالً من كونه متناسباً مع الحجم، حيثما كان املقاس الفعيل للحجم مختلفاً عن الحجم املعطى 

يف اإلطار. 

اختيار عدد ثابت من األرُس املعيشية يف كل عيّنة من املجموعات له ميزتان هامتان جداًً: األوىل أنه يمكن   -  130
م بحجم العيّنة بدقة؛ والثانية أن الطريقة تقدم ملدير االستقصاء وسيلة إلعطاء املقاِبلني أعباء عمل مضبوطة  التحكُّ
وأن يساوي بني هذه األعباء إن شاء. غري أن املعاينة بأحجام ثابتة معقدة إىل حد ما، ألنها تستدعي حساب فرتات 
معاينة مختلفة لكل مجموعة. ومن شأن استخدام فرتات معاينة مختلفة أن يؤدي إىل التشويش ويكون عرضة 
املراد  املعيشية  األرُس  بالجودة، ألن عدد  م  التحكُّ التصميم الختبار  اختبارات متأصلة يف  أنه توجد  للخطأ. غري 
اختيارها معروف مسبقاً. ومع ذلك يمكن أن تسفر التعقيدات عن قلة يف الكفاءة ناشئة من الوقت املفقود، نظراً 

إىل االضطرار إىل تصحيح األخطاء يف االختيار. 

تستدعي املعاينة بحجم ثابت، بحكم التعريف، وضع قوائم باألرُس املعيشية، يمكن بناًء عليها تعيني   -  131
العمليات  ُتَعدُّ كجزء من  ألنها  القوائم حديثة جداًً  األحيان، تكون  املختارة. يف معظم  املعيشية  األرُس  وتعريف 
امليدانية السابقة إلجراء االستقصاء. ومن املفيد أن ُيضمن اختيار عيّنات األرُس املعيشية يف مكتب مركزي وأن 
يجريه شخص غري الشخص الذي وضع القائمة، لتقليل إمكانية حدوث تحيز يف إجراء االختيار إىل أدنى حد 

ممكن. 

يمكن، كبديل عن ذلك، أخذ عيّنات من األرُس املعيشية بنسبة ثابتة يف كل مجموعة. يف هذه الحالة يكون   -  132
االختيار أسهل وأقل عرضًة للخطأ. وتوجـد ميزة يف امليدان، وهي أنه يمكن املعاينة يف الوقت الذي يكون فيه 
املقابل يجوب أنحاء املجموعة سعياً إىل الحصول عىل قوائم حديثة باألرُس املعيشية. ويمكن إنجاز ذلك بتصميم 
استمارة القوائم عىل نحو يظهر فيه خطوطاً معيّنة مسبقاً لتعريف األرُس املدرجة يف العيّنة. وكون وضع القوائم 
واملعاينة يمكن إجراؤهما يف زيارة واحدة فيه ميزات بديهية من حيث التكلفة؛ غري أنه توجد بعض أوُجه القصور 

الهامة للعملية. 
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عمل  أعباء  أو  العيّنات  بحجم  تتحكم  ال  أنها  ثابتة  بنسبة  املعاينة  تعوق  التي  القصور  أوُجه  من   -  133
املقاِبلني، ما لم يكن مقاس الحجم لكل مجموعة مساوياً تقريباً ألحجام املجموعات األخرى. وثّمة وجٌه آخر 
من أوُجـه القصور أكثر خطورة، وهـو أنـه عندما ُيعَهد إىل املقاِبلني بمهمة اختيار األرُس املعيشية إلدراجها يف 
العيّنة، بمعنى تعيني األرُس التي ستوضع عىل قائمة العيّنة، غالباً ما يسفر ذلك عن تحيُّز. وقد أجريت دراسات 
أثناء كون املقابلني مسيطرين عىل املوقف تميل إىل أن تكـون أرُساً  ال حرص لها أثبتت أن األرُس التي ُتختار 
أصغر حجماً، مما يوحي بأن املقاِبلني ربما يختارون عن وعي أو عن غري وعي، أرُساً يكون عدد املستجيبني 

فيها أقل لتخفيض أعباء عملهم. 

يتوقف كون التصميم ذاتي الرتجيح أو غري ذاتي الرتجيح عىل املزيج املعنيَّ إلجراءات املعاينة يف كل   -  134
مرحلة. وهكذا يكون التصميم عىل مرحلتني الذي يجمع بني معاينة املجموعات باحتمال متناسب مع الحجم 
ومعاينة األرُس املعيشية بناًء عىل الحجم الثابت ذاتي الرتجيح، بينما التصميم الذي يجمع بني االحتمال املتناسب 
مع الحجم والنسبة الثابتة غري ذاتي الرتجيح. وتبني املناقشة التالية أيًّا من الخطط الواردة يف الجدول 3 - 4 تكون 

ذاتية الرتجيح.

الخطة 1: االحتمال املتناسب مع الحجم، الحجم الثابت للمجموعة   1 - 1 - 8 - 3

الرشوط: 

مقاسات حجم متباينة لعالَم املجموعات  •

اختيار أرُس معيشية من نفس القوائم )مثال ذلك: قوائم األرُس املعيشية التي وضعها تعداد السكان(   •
التي ُتستخدم ملقاسات الحجم 

امليزات: 

م بمجموع حجم العيّنة، ومن ثم بالتكلفة  التحكُّ  •

م بأعباء عمل املقاِبلني التحكُّ  •

الرتجيح الذاتي  •

أوُجه القصور: 

تطبيق املعاينة باحتمال متناسب مع الحجم أصعب من تطبيق املعاينة مع تساوي االحتماالت   •

نسب اختيار مختلفة الختيار األرُس املعيشية من كل مجموعة، مع احتمال وقوع أخطاء  •

الخطة 2: االحتمال املتناسب مع الحجم، النسبة الثابتة  2 - 1 - 8 - 3

ال توجد رشوط معقولة يمكن استخدام هذا التصميم بموجبها. فإذا كانت املجموعات متباينة يف الحجم،   -  135
ستكون املعاينة باحتمال متناسب مع الحجم مقرتنًة بحجم ثابت للمجموعات هي الخطة الصحيحة لالستخدام. 
وإذا كانت املجموعات ذات أحجام متساوية تقريباً تكون املعاينة بنسبة ثابتة مالئمًة، لكن يجب اختيار املجموعات 

نفسها باستخدام املعاينة مع تساوي االحتماالت.
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الخطة 3: االحتمال املتناسب مع الحجم، الحجم الثابت للمجموعة   3 - 1 - 8 - 3

الرشوط 

مقاسات حجم مختلفة لعالم املجموعات   •

اختيار األرُس املعيشية من قوائم جديدة مع تحديث األرُس املنقولة من اإلطار إلثبات مقاسات الحجم   •
األصلية 

امليزات 

م بمجموع أحجام العيّنات ومن ثم بالتكاليف  التحكُّ  •

م بأعباء عمل املقابلني  التحكُّ  •

أدقُّ من االحتمال املتناسب مع الحجم إلطار معنّي بسبب كون قوائم األرُس املعيشية حديثة   •

أوُجه القصور 

تطبيـق االحتمـال املتناسـب مع الحجـم املقدَّر أصعـب من تطبيـق طريقة املعاينة مع َتسـاوي   •
االحتماالت 

نسب اختيار مختلفة الختيار أرُس معيشية من كل مجموعة مع احتمال وقوع أخطاء   •

ليس ذاتي الرتجيح   •

الخطة 4: َتساوي االحتماالت، النسبة الثابتة   4 - 1 - 8 - 3

ال توجد رشوط معقولة الستخدام الخطة 4 وذلك لألسباب املعلنة أعاله فيما يتعلق بالخطة 2.   -  136

الخطة 5: َتساوي االحتماالت، الحجم الثابت للمجموعات   5 - 1 - 8 - 3

الرشوط 

مقاسات الحجم لعالَم املجموعات متساوية تقريباً أو التباُين بينها صغري جداًً   •

امليزات 

م بموجب الخطة 1 إىل حد ما( ومن ثم  التحكُّ العيّنات ) لكن أقل من  م بمجموع أحجام  التحكُّ  •
بالتكلفة 

م بأعباء عمل املقابلني لكن هنا أيضاً أقل منه بموجب الخطة 1  التحكُّ  •

تساوي االحتماالت تطبيقه أسهل من تطبيق االحتمال املتناسب مع الحجم أو االحتمال املتناسب   •
مع الحجم املقدر 

أوُجه القصور 

نسب اختيار مختلفة الختيار األرُس املعيشية من كل مجموعة مع احتمال وقوع أخطاء   •

ليس ذاتي الرتجيح   •
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الخطة 6: َتساوي االحتماالت، النسبة الثابتة   6 - 1 - 8 - 3

الرشوط 

مقاسات الحجم لعالَم املجموعات متساوية تقريباً   •

امليزات 

ذاتي الرتجيح   •

اختيار العيّنات سهل جداًً يف كلتا املرحلتني   •

أوُجه القصور 

ضعف التحكم بمجموع أحجام العيّنات، مما يعود بعواقب تتعلق بالتكلفة واملوثوقية، ال سيما إذا   •
كانت مقاسات الحجم الراهنة مختلفة كثرياً عن مقاسات الحجم املنقولة من اإلطار، وعواقب تتعلق 

باملوثوقية إذا كانت العيّنة أصغر مما كان مستهدفاً 

م بأعباء عمل املقاِبلني ضئيل التحكُّ  •

االستقصاء الديمغرايف والصحي   2 - 8 - 3

مع أن محور تركيز االستقصاء الديمغرايف والصحي هو النساء الالئي هن يف سن الحمل، فإن تصميم   -  137
عيّناته مالئم لالستقصاءات ذات األغراض العامة. 

إن االستقصاء الديمغرايف والصحي، الذي ُيطبّق عىل نطاق واسع يف البلدان النامية منذ سنة 1984،   -  138
يشجع عىل استخدام تصميم القطاع املعياري 15، لكونه مالئماً وعملياًً يف دليله الختيار العيّنات. يعرَّف القطاع 
املعياري من حيث الحجم، ويضم عادة 500 شخص. ُيخّصص لكل وحدة منطقة جغرافية يف البلد تنتمي إىل 
إطار املعاينة مقاس للحجم ُيحسب بتقسيم عدد سكانها عىل 500 )أو أيًّا كان حجم القطاع املعياري الذي يقرَّر 
استخداُمُه يف البلد املعني(. ويكون حاصل القسمة، مقرَّباً إىل أقرب عدد صحيح، عدد القطاعات ا ملعيارية يف 

وحدة املنطقة. 

ُتختار عيّنة لوحدات املناطق باحتمال متناسب مع الحجم، باستخدام عدد القطاعات املعيارية مقاساً   -  139
للحجم. وملا كانت وحدات املناطق املستخدمة لهذه املرحلة من مراحل املعاينة يف العادة مناطق تعداد، أو أحياًء 
يف مدينة، أو قرى يكون مقاس الحجم لنسبة عالية منها مساوياً لواحد أو اثنني. وألّي وحدة منطقة مختارة 
يكون مقاس حجمها أكثر من واحد تنظم عملية رسم خارطة لها ُتنشأ فيها قطاعات جغرافية، ويساوي عدد 
هذه القطاعات الجغرافية مقاس الحجم. لذلك، ترسم خارطة لوحدة املنطقة املدرجة يف العيّنة والتي يبلغ مقاس 
حجمها 3، بغية تقسيم الوحدة إىل ثالثة قطاعات بأحجام متساوية تقريباً، بقدر ما تسمح به الحدود الطبيعية، 

من حيث عدد األشخاص يف كل قطاع )خالفاً ملساحتها الجغرافية(. 

كل وحدة منطقة مقاس حجمها 1 ُتدخل تلقائياًً يف العيّنة، ويف كل واحدة من الوحدات األخرى ُيختار   -  140
قطاع اختياراً عشوائياًً باملعاينة باحتمال متناسب مع الحجم. ثم ُيطاف بجميع القطاعات املشمولة بالعيّنة، بما 

اسُتخِدَم تصميم القطاع املعياري أيضاً يف برنامج استقصاءات مرشوع الدول العربية لتنمية الطفل يف الثمانينات والتسعينات   15

من القرن املايض — انظر جامعة الدول العربية )1990(.
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يف ذلك املختارة تلقائياًً للحصول عىل قوائم حديثة باألرُس املعيشية. وُيختار جزء معنيَّ )نسبة معيّنة( من األرُس 
املعيشية اختياراً منهجياًً من كل عيّنة “مجموعة” مدرجة يف العيّنة لكي ُتجرى معها مقابلة يف استقصاء ديمغرايف 
القطاعات واألرُس  املعاينة عن عيّنة من  القطاعات ذات حجم واحد تقريباً، يسفر إجراء  وصحي. وألن جميع 

املعيشية اختريت عىل أساس َتساوي االحتماالت وعىل مرحلتني. 

تصميم القطاع املعياري لالستقصاء الديمغرايف والصحي قريب من الخطة 6 الواردة أعاله: اختيار   -  141
مجموعات عىل أساس تساوي االحتماالت، واالختيار عىل أساس نسبة ثابتة داخل املجموعات املدرجة يف العيّنة 
)هنا أيضاً عىل أساس َتساوي االحتماالت(. غري أنه بإجراء التقسيم إىل قطاعات معيارية، ُتتجنب أوُجه القصور 
م بالحجم اإلجمايل للعيّنة بشكل يكاد يكون دقيقاً وكذلك  التحكُّ إليها أعاله يف الخطة 6: يتم  الخطرية املشار 

م بأعباء عمل املقاِبلني. التحكُّ

ثّمة ميزة هامة لتصميم القطاعات املعيارية وهي أن تخفيضاً كبرياً يحدث يف عبء عمل إعداد القوائم يف   -  142
املرحلة قبل األخرية من مراحل االختيار. فلكل وحدة منطقة تتألف من قطاعات عددها s، يخفَّض عبء العمل يف 
إعداد القوائم إىل s/1 )عندما يوجد قطاع واحد يف الوحدة ال يحدث أّي تخفيض(. فإذا كانت وحدة منطقة معيّنة 
تحتوي عىل أربعة قطاعات، مثالً، يكون عبء العمل يف وضع القوائم ُربَع ما كان يمكن أن يكون عليه لو لزم إعداد 

القوائم يف املنطقة بأرسها. وبذلك ُتخفَّض تكاليف إعداد العيّنات بسبب هذه الخاصية. 

بينما تكون تكاليف إعداد القوائم أقل، هناك ثمن إضايف ُيدفع لهذا االنخفاض. فمن أوُجه القصور التي   –  143
تعوق تصميم القطاعات املعيارية أنه يجب إجراء عمليات وضع خرائط للقطاعات التي يكون مقاس حجمها أكثر 
من 1. ورسم الخرائط يمكن أن يكون متعباً ومكلفاً، ويتطلب تدريباً بعناية، وهو عرضة لوقوع أخطاء. وحقيقة 
أن أوُجه القصور الطبيعية ال تكون يف كثري من األحيان معرََّفًة جيداً تعوق ترسيم حدود القطاعات داخل وحدة 
املنطقة بشكل معقول. هذا القصور يجعل من الصعب عىل املقاِبلني الذين يزورون القطاع فيما بعد أن يحددوا 
موقع األرُسة املختارة بالضبط. غري أنه يمكن تخفيف حدة هذه املشكلة األخرية إىل حد ما، بإدراج اسم رب األرُسة 

عُف يف رسم أوُجه القصور مشكلة أقل إزعاجاً.  يف مرحلة وضع القوائم، ويف هذه الحالة يكون الضَّ

التصميم املعدل للمجموعة: استقصاءات املجموعات املتعددة املؤرشات   3 - 8 - 3

باألرُس  قوائم  لوضع  الالزم  والوقت  الالزمة  النفقات  من  عموماً  االستقصاء  بإجراء  القائمون  يشكو   -  144
املعيشية لدى أخذ عيّنات املجموعات التي ُتختار يف املرحلة قبل األخرية. وضُع القوائم الزم بوجه عام يف معظم 
االستقصاءات — بما يف ذلك طريقة تصميم القطاعات املعيارية يف االسقصاءات الديمغرافية والصحية، كما ُذكر 
أعاله — للحصول عىل قائمة حديثة باألرُس املعيشية ُتختار منها األرُس املراد مقابلتها لالستقصاء. وهذا مطلب 
أسايس ال سيما عندما يكون قد مىض عىل وضع إطار املعاينة أكثر من سنة. ومما ُيذكر أن عملية وضع القوائم 
تشمل تكاليف وعمليات استقصاء كبرية ُيغَفل عنها يف أحيان كثرية لدى تخطيط امليزانية وتحديد مواعيد إجراءات 
االستقصاء. ويجب القيام بزيارة إىل امليدان، منفصلة عن الزيارة الالزمة إلجراء املقابالت، لوضع القوائم. عالوة 
عىل ذلك، ترتاوح نسبـة األرُس املراد إدراجها يف القوائم من 5 عىل 10 أضعاف عدد األرُس التي سُتختار. افرتض، 
مثالً، أن خطة العيّنات تقتيض اختيار 300 وحدة معاينة أّولية وأن متوسط حجم املجموعة 25 أرُسة، تجد أن 
مجموع األرُس املعيشية املراد مقابلتها 500 7 أرُسة. وإذا كان متوسط ما تحتوي عليه وحدة املعاينة األّولية يف 

املرحلة قبل النهائية 150 أرُسة، يجب وضع قوائم بـ 000 45 أرُسة. 
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اسرتاتيجية املعاينة، التي اسُتخدمت يف استقصاء املجموعات الذي وضعه الربنامج املوسع للتحصني   -  145
)منظمة الصحة العاملية، 1991( وضعتها مراكز مكافحة األمراض ومنظمة الصحة العاملية ألسباب منها تجنُّب 
رصف النفقات والوقت يف وضع القوائم. وقد اسُتخدم استقصاء العيّنات الذي وضعه الربنامج املوسع للتحصني، 
وقصد به تقدير تغطية األطفال بالتحصني، يف عرشات الدول النامية لفرتة تزيد عن عقدين من الزمن. وثّمة 
مسألة إحصائية هامة )ترينر، وماغناني، وُشعيب، 1996( ُتعنى بمنهجية املعاينة. تستخدم منهجية استقصاء 
 املجموعات عيّنة بالحصص يف املرحلة الثانية من مراحل االختيار، حتى وإن كانت وحدات املرحلة األوىل )القرى 
أو األحياء( ُتختار عادًة وفقاً لتعاليم املعاينة االحتمالية. وطريقة اختيار العيّنة بالحصص، التي ُتستخدم كثرياً، 
وإن كانت منها أشكال متباينة، تستتبع الرشوع يف املقابالت املرتبطة باالستقصاء يف موقع مركزي يف القرية 
املختارة، ثم يميض يف اتجاه يقرَّر عشوائياًً، ويستمر يف مقابلة األرُس املعيشية حتى ُتستوىف الحصة املقررة. وتستمر 
زيارة األرُس املعيشية بموجب شكل من أشكال استقصاء املجموعات الذي وضعه الربنامج املوسع للتحصني حتى 
يوجد سبعة أطفال يف الفئة العمرية املستهدفة. ومع أنه ال يوجد تحيز متعمد يف استخدام هذه األنواع من التقنيات، 
سجل كثري من اإلحصائيني انتقادات مختلفة عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، من بينهم كالتون )1987(، وسكوت 
)1993(، وبينيت )1993(. االنتقاد الرئييس هو أن هذه املنهجية ال تنتج عيّنة احتمالية )انظر الفرع 3 - 2، 
املتعلق باملعاينة االحتمالية مقابل طرق معاينة األخرى لالطالع عىل مناقشة السبب يف جعل املعاينة االحتمالية 

النهج املوىص به يف استقصاءات األرُس املعيشية(. 

املسّمى  وهو  للتحصني،  املوّسع  الربنامج  وضعه  الذي  املجموعات  استقصاء  أشكال  من  شكل  ثّمة   -  146
وضع  عمليات  تتجنب  معيّنة  اسرتاتيجية  إىل  الحاجة  لتلبية  ُوِضَع  املجموعات،  الستقصاء  املعدل  بالتصميم 
القوائم، لكنها مع ذلك متجذرة يف املعاينة االحتمالية. وقد أُجريت تطبيقات مختلفة للتصميم املعّدل الستقصاء 
املجموعات، وكذلك تصاميم أخرى، يف مختلف أنحاء العالم يف استقصاءات للمجموعات ذات مؤرشات متعّددة 
برعاية اليونيسيف، لرصد غايات وأهداف معيّنة ملؤتمر القمة العاملي املعني باألطفال، متصلة بوضع األطفال 

والنساء )صندوق األمم املتحدة الدويل لتعليم األطفال، 2000(.

تستخدم  معاينة  وهي  األدنى.  الحد  عند  معاينة  اسرتاتيجية  املجموعات  الستقصاء  املعدل  التصميم   -  147
تصميماً بسيطاً ذا مرحلتني، وُيستخدم التقسيم بعناية إىل طبقات باإلضافة إىل طواف رسيع يف الوحدات وتقسيم 
املناطق إىل قطاعات. وال توجد فيه عملية وضع قوائم. وفيما ييل الجوانب األساسية لتصميم املعاينة بموجب 

التصميم املعدل الستقصاء املجموعات: 

اختيار عيّنة لوحدات منطقة، كالقرى أو أحياء املدن، يف املرحلة األوىل، باستخدام احتمال متناسب   •
مع الحجم أو َتساوي االحتماالت، وذلك يتوقف عىل مدى تباُين وحدات املعاينة األّولية فيما يتعلق 
بمقاسات أحجامها. يمكن استخدام مقاسات الحجم القديمة حتى وإن كان قد مىض عىل وضع 
إطار التعداد بضع سنوات، غري أنه يجب أن يشمل اإلطار املجموعة السكانية التي هي موضع 

االهتمام، سواء أكانت وطنية أم محلية. 

القيام بزيارات لكل وحدة منطقة معاينة إلجراء طواف رسيع لطلب املعلومات وتقسيم املنطقة إىل   •
قطاعات، باستخدام خرائط موجودة أو مسودات خرائط، مع تقرير عدد القطاعات مسبقاً وكون 
هذا العدد مساوياً ملقاس الحجم املحدد يف التعداد مقسموماً عىل حجم املجموعة املرغوب )املتوّقع(. 

وتكون القطاعات املنشأة متساوية تقريباً يف حجم السكان. 

اختيار قطاع واحد من املنطقة مع تساوي االحتماالت من كل وحدة معيّنة أّولية.   •
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إجراء مقابالت مع جميع األرُس املعيشية يف كل قطاع مختار.   •

استخدام التقسيم إىل قطاعات دون وضع قوائم هو امليزة الرئيسية لتصميم مقاس الحجم. وهذا يختلف   -  148
عن تصميم القطاع املعياري لالستقصاء الديمغرايف والصحي، الذي يقتيض وضع قائمة لكل قطاع. وتعوض 
عملية التقسيم إىل قطاعات أيضاً تعويضاً جزئياًً عن استخدام إطار ربما يكون قد أباله الزمن. ومع أن يف هذا 
ماً بحجم العيّنة يف نهاية  التصميم ميزة إنتاج تقدير دون تحيز، يوجد فيه أيضاً قصور من حيث إنه أقـل تحكُّ

املطاف، ألن القطاع املختار ربما يكون، بسبب النمو، قد أصبح أكرب حجماً بكثري مما يشري إليه اإلطار. 

غري أن رسم الخرائط مطلوب لتصميم مقاسات الحجم، كما هو مطلوب لتصميم القطاعات املعياري   -  149
لالستقصاء الديمغرايف والصحي، مع جميع ما ينطوي عليه ذلك من أوُجه قصور، كما ُذِكَر يف طريقة االستقصاء 
الديمغرايف والصحي. يضاف إىل ذلك أن إنشاء قطاعات صغرية، يبلغ حجمها مقدار حجم املجموعة، وتكون 
حدودها مرسومة بدقة، يمكن أن يكون صعباً حني ال تكون أوُجه القصور الطبيعية موجودة ملناطق صغرية. 
ويوجد وجه قصور نهائي: فبقدر ما يكون القطاع الذي تجرى مقابلته مجموعة صغرية — جميع األرُس متجاورة 
جغرافياً — يكون لهذا الوضع أثر أكرب عىل التصميم، بسبب الرتابط الوثيق نسبياًً داخل الطبقة الواحدة، من 

األثر الذي ُينتج يف حالة املجموعات غري الصغرية للتصميم املعياري للقطاعات. 

مواضيع خاصة: العّينات ذات املرحلتني  9 - 3 
واملعاينة لتحديد االتجاهات   

يغطي هـذا الفـرع موضوعني خاصني حـول تصميم العيّنات يف استقصاءات األرُس املعيشيـة، وهما:   -  150 
)أ( املعاينة عىل مرحلتني، ُتستخدم املرحلة األوىل منهما إلجراء مقابلة قصرية الستعراض األفراد املقيمني يف األرُس 
املعيشية بحثاً عن أشخاص ينتمون إىل املجموعة السكانية املستهدفة، وتستتبع املرحلة الثانية اختيار عيّنة من 
 األشخاص الذين يستوفون املعايري املطلوبة؛ و)ب( منهجية معاينة يكرَُّر فيها االستقصاء بغية تقدير التغيري 

أو االتجاه. 

املعاينة عىل مرحلتني   1 - 9 - 3

يلزم نوع خاص من تصاميم العيّنات يف استقصاءات األرُس املعيشية يف الحالة التي تكون فيها املعلومات   -  151
املتاحة غري كافية إلجراء اختيار بكفاءٍة لعيّنٍة من املجموعة السكانية املستهدفة والتي هي موضع اهتمام. تربز 
هذه الحاجة بوجه عام عندما تكون املجموعة السكانية التي يستهدفها االستقصاء مجموعة سكانية فرعية — 
وغالباً ما تكون نادرة — يوجد أفرادها يف نسبة صغرية من األرُس املعيشية. ومن األمثلة عليهم أفراد مجموعة 
إثنية خاصة، واأليتام، واألشخاص الذين يزيد دخلهم أو يقّل عن مستوى محدد. يمكن يف أحيان كثرية تقسيم 
 أشخاص بعناية إىل طبقات لتعيني وحدات مناطق ترتكز فيها، مثالً، مجموعة إثنية معيّنة وهي موضع اهتمام، 

إذا تفرق أفراد هذه املجموعة اإلثنية بطريقة عشوائية إىل حد ما واختلطوا  أو أشخاص ذوو دخل عاٍل؛ لكن 
بالسكان يف كل مكان، أو عندما تكون املجموعة املستهدفة — كاأليتام، مثالً — مجموعة نادرة، عندئٍذ يكون 

التقسيُم الطبقيُّ اسرتاتيجيًة غري كافية، ويجب استخدام تقنيات أخرى ألخذ عيّنات منها.

هناك تقنية واحدة ُتستخدم يف كثري من األحيان، وهي املعاينة عىل مرحلتني، وُيشار إليها أيضاً بعبارة   -  152
املعاينة بعد الطبقية، أو املعاينة املزدوجة. وهي تنطوي عىل أربع خطوات: 

05-67060 Chapter 03.indd   73 09/06/2010   10:56:18 AM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  74تصميم 

اختيار عيّنة “كبرية” من األرُس املعيشية؛  ) أ ( 

إجـراء مقابلـة اسـتعراضية قصرية لتعيـني األرُس املعيشـية التي يقيـم ضمن أفرادها السـكان  )ب( 
املستهدفون؛

تقسيم العيّنة الكبرية بعد التقسيم إىل طبقات إىل فئتني بناًء عىل املقابلة االستعراضية؛  )ج( 

اختيار عيّنة فرعية من األرُس املعيشية من كل واحدة من الطبقتني إلجراء مقابلة ثانية أطول مع  )د( 
املجموعة املتسهدفة. 

الهدف من النهج ذي املرحلتني هو توفري التكاليف بإجراء مقابلة استعراضية صغرية يف العيّنة الكبرية   -  153
األوىل. وتليها مقابلة أخرى أكثر استفاضة يف موعد الحق، لكن مع األرُس املعيشية املؤهلة لذلك. لهذا السبب، غالباً 
ما تكون العيّنة األّولية يف كثري من األحيان عيّنًة اختريت لغرض آخر وتلحق بها املقابلة االستعراضية “كبند 
فرعي” ملحق باالستقصاء األصيل. هكذا يسمح اإلجراء بتخصيص معظم املوارد للمعاينة يف املرحلة الثانية وإجراء 

املقابالت بميزانية متواضعة فقط هي الزمة ملرحلة االستعراض. 

مثال 

افرتض أن من املخطط إجراء استقصاء لـ 800 طفل يتيم يقيمون يف أرُس معيشية للباقي عىل قيد الحياة 
من والديهم أو مع أقارب آخرين )خالفاً لأليتام الذين يعيشون يف مؤسسة لأليتام(. وافرتض كذلك أنه 
يلزم أخذ عيّنات من 000 16 أرُسة معيشية ملعرفة أماكن إقامة 800 طفل يتيم — بمعدل طفل واحد 
تقريباً لكل 20 أرُسة. ألن نفقات تصميم وإدارة عيّنة من 000 16 أرُسة معيشية تعترب غري عملية إلجراء 
800 مقابلة مفصلة فقط، تقرر أن ُيستفاد من استقصاء ذي أغراض عامة بشأن الصحة مخطط إلجرائه 
هو أيضاً. االستقصاء الصحي مصّمم لعيّنة من 000 20 أرُسة معيشية. واتفق مديرا االستقصاءين أن 
ُيلحق بند فرعي باالستقصاء الصحي يتألف من سؤال واحد هو: هل يوجد أّي شخص يبلغ عمره 17 
سنة أو أقل يعيش يف هذه األرُسة وقد توفيت أمه أو أبوه أو كالهما؟ يتوقع أن يعرَِّف هذا السؤال امللحق 
أرُساً معيشية تضم نحو 000 1 يتيم. يخطط مدير استقصاء األيتام ألن يأخذ عندئٍذ عيّنة فرعية بواقع 

80 يف املائة من تلك األرُس املعيشية إلجراء مقابالت تفصيلية. 

ح أيضاً متى تكون املعاينة عىل مرحلتني اسرتاتيجيًة مالئمة. الحظ  من شأن املثال الوارد أعاله أن يوضِّ  -  154
أن حجم العيّنة املستهدفة يف التوضيح هو 800 يتيم فقط، لكن حجم العيّنة من حيث عدد األرُس املعيشية الالزمة 
للعثور عىل هذا العدد من األطفال يبلـغ 000 16 أرُسة. لذلك، من املرجح أن يستنتج الخبري الفني للمعاينة ومدير 

االستقصاء أن املعاينة عىل مرحلتني هي التصميم األكثر ما يكون عملياًً واألكثر كفاءة الستخدامه. 

تقسيم عيّنة املرحلة األوىل إىل فئتني بعد التقسيم إىل طبقات عمليٌة هامة لسببني اثنني. سيكون السؤال   -  155
أو األسئلة املوجهة يف املقابلة االستعراضية موجزة يف جميع األحيان تقريباً، ألنها ملحقة باستقصاء آخر من املؤكد 
أنه يتضمن من قبل مقابلة طويلة. ومن املستبعد أن يوافق مدير االستقصاء األصيل عىل مجموعة مفصلة جداًً 
من األسئلة االستعراضية. ومن ثم يرجح أن يتبني أن بعض األرُس التي ُذكر يف املثال الوارد أعاله أن لديها أيتاماً 

 

ال يوجد لديها يف الواقع أيتام. والعكس صحيح أيضاً. هذه األخطاء التي تحدث يف التقسيم الطبقي توحي بأنه 
يجب إنشاء طبقتني، واحدة لألرُس التي كانت نتيجة االستعراض بالنسبة إليها موجبة واألخرى لألرُس التي كانت 
نتيجُة االستعراض بالنسبة إليها سالبة. وستؤخذ عيّنات من كل طبقة إلجراء املقابلة الكاملة معها بسبب أنه 
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ربما يكون قد حدث خطأ يف التقسيم إىل حد ما. ستكون نسبة العيّنة يف الطبقة التي رد أفرادها بـ “نعم” عالية 
جداًً — قد تصل إىل 100 يف املائة — ستكون أصغر كثرياً يف الطبقة التي رد أفرادها بـ “ال”.

املعاينة لتقدير التغريُّ أو االتجاه   2 - 9 - 3

ُم استقصاءاُت األرُس املعيشية يف بلدان كثرية لغرض مزدوج هو تقدير )أ( مؤرشات خط القاعدة  ُتَصمَّ  -  156
)مستوياتها( يف مناسبة إجراء االستقصاء ألول مرة، و)ب( التغري يف هذه املؤرشات يف املرحلة الثانية والالحقة من 
مراحل إجراء االستقصاء. وعندما يتكرر االستقصاء أكثر من مرة تقاُس أيضاً االتجاهات يف املؤرشات. ومع تكرار 
االستقصاء توجد آثار مختلفة عىل تصميم العيّنة ال ُتدَخل عند إجراء استقصاء مرة واحدة لقطاعات متعددة. 
واملسائل التي هي مثار القلق بوجه خاص هي موثوقية تقدير التغريُّ واملزيج الصحيح فيما يتعلق باستخدام 
نفس األرُس املعيشية أو أرَُس غريها من مناسبة إىل التي تليها. ويتصل بالنقطة األخرية الخشية من وقوع تحيزات 

وعبء عىل املستجيبني إذا قوبلت األرُس نفسها مراراً وتكراراً. 

املقدَّر، التغري  تباُين  إىل  بالنظر  نبدأ  ريايض.  عرض  مشاهدة  أيضاً  يتطلب  املوثوقية  مسألة  فحص   -  157 
d = p1 – p2، ُيعربَّ عنه كما ييل: 

σ σ σ σ σ σ ρσ σd p p p p p p p p
2

1
2

2
2

1 2 1
2

2
2

1 22 2= + − = + −,)22 - 3(

σ هو تفاُوت p يف املناسبة األوىل أو الثانية،  p
σd هو تباُين الفرق؛ و 2

حيث إن قيمة p هي النسبة الجاري تقديرها؛ و 2
σ هو التفاوت املشرتك بني p1 وp2 ؛ وp هي العالقة املشرتكة بني القيم املالحظة  p p1 2,  يشار إليه بـ 1 أو 2؛ 

لـ p1 وp2 يف مناسبتَي االستقصاء. 

وحيثما كان التغري املقدر صغرياً نسبياًً، وغالباً ما يكون األمر كذلك، يوجد لدينا 

σ σp p1
2

2
2≈    

 : σ )يمكننا أن ندع النصوص الفرعية، 1 و2(. ومن َثمَّ σ ρσd p p
2 2 22 2= −  ، ُثمَّ

σ σ ρd p
2 22 1= −( ))23 - 3(

σ الستقصاء املجموعات هو تقدير عيّنة عشوائية  p
2 لـ  املعادلة )3 - 22(، نالحظ أن تقديراً  لتقييم   -  158

ρ، الذي هو أعىل ما يكون عندما ُتستخدم العيّنة نفُسها لألرُس  بسيطة، مرضوباً بأثر تصميم العيّنة. أما الرتاُبط، 
σd ويعطى كما ييل: 

sd من 2
املعيشية، فربما يكون 0.8 أو حتى أعىل من ذلك. ويف هذه الحالة، يكون التقدير 2

2 0 2 0n ps pq f q f nd
2 4= ( )  ( ) ( ).. )3 - 24(أو

ρ تكون ما زالت إيجابية لكنها أصغر  إذا اسُتخدَمت املجموعات نفسها لكن اختلفت األرُس املعيشية، فإن   -  159
ρ من 0.3(:  كثرياً — ربما ترتاوح بني 0.25و 0.35. وعندئٍذ كان يمكن أن يكون لدينا )

2 0 7 1.s pq f أو pq f nd
2 4= ( )  ( ) ( ).n)25 - 3(
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وأخرياً، مع عيّنة مستقلة تماماً يف املناسبة الثانية، باستخدام مجموعات مختلفة وأرُس معيشية مختلفة،   -  160
ρ تساوي صفراً ويكون لدينا:

s pq f nd
2 2= ( ) )26 - 3(

باستخدام قيمة نموذجية ألثر تصميم العيّنة مقدارها 2.0، تسفر املعادلة 3 - 19 عن: 

s pq nd
2 4= ( ) )27 - 3(

يف حالة االستقصاءات املكررة، باستخدام ترادف جزئي، مثالً 50 يف املائة من نفس العيّنات/األرُس   -  161
ρ بعامل F وهو يساوي نسبة العيّنة  املعيشية و50 يف املائة مجموعات/أرُس معيشية جديدة، يجب أن ُترضَب 

التي تراكب عيّنة أخرى. يف هذه الحالة تصبح املعادلة 3 - 16 ما ييل: 

σ σ ρd p F2 22 1= −( ))28 - 3(

توجد نقاط طريفة يمكن إبداؤها فيما ورد أعاله. أوالً، التفاوُت املقدر لتغريُّ مقدر صغري نسبياًً بني   -  162
املائة فقط من تفاوت املستوى،  العيّنة نفسها من األرُس املعيشية يساوي نحو 40 يف  استقصاءين باستخدام 
سواء يف املناسبة األوىل أم الثانية. وباستخدام املجموعات نفسها لكن مع أرُس معيشية مختلفة ينتج تفاوتاً مقدراً 
للتغري يزيد بنسبة 40 يف املائة عن تفاوت املستوى. والعيّنات املستقلة تنتج تفاوتاً مقدراً يساوي ضعف تفاوت 

املستوى. 

لذلك توجد ميزات قوية الستخدام نفس األرُس املعيشية يف االستقصاءات املكررة من حيث املوثوقية.   -  163
وإن لم يحصل ذلك ال تزال هنالك تحسينات هامة جداًً يمكن تحقيقها باستخدام إما )أ( جزء من األرُس املعيشية 
نفسها وإما )ب( نفس املجموعات مع أرُس معيشية مختلفة. فكلتا االسرتاتيجيتني تنتجان تقديرات مع تفاوت 

صغري، مقارنًة بأقل الخيارات جاذبية، وهو استخدام عيّنات مستقلة تماماً. 

فيما يتعلق بالخطأ من غري أخطاء املعاينة، َتَكرََّر حدوث أثرين سلبيني من املستجيبني — عدم االستجابة   -  164
العيّنة من األرُس املعيشية. ال يقف األمر عند كون  أو إجابة مرشوطة — كلما ازداد االستخدام املكرر لنفس 
داً يف التعاون، وبذلك يزداد االمتناع عن اإلجابة يف دورات االستقصاء الالحقة، لكنهم  املستجيبني يزدادون تردُّ

يتأثرون أيضاً بالرشوط وربما تتدهور نوعية إجاباتهم ودقتها كلما تكررت املقابالت. 

ترتبط مع الرشوط الظاهرُة املعروفُة باسم تحيز “الوقت يف العيّنة”، حيث تقديرات االستقصاء من   -  165
املستجيبني الذين يقدمون تقاريرهم عن نفس الفرتة الزمنية لكن بمستويات مختلفة من التعرُّض لالستقصاء 
لها قيم متوقعة مختلفة. ُدرست هذه الظاهرة دراسة مستفيضة وتبني أنها موجودة يف االستقصاءات املتعلقة 
بمواضيع كثرية — القوى العاملة، والنفقات، واإليرادات، وضحايا الجرائم. ويف الواليات املتحدة، مثالً، حيث 
يقاَبل املستجيبون يف استقصاءات القوى العاملة ثماني مرات، كان تقدير البطالة من املستجيبني ألول مرة يف 
االستقصاء باستمرار يزيد بنحو 7 يف املائة عن متوسط ردود املستجيبني عىل مدى املقابالت الثماني كلها. وقد 
استمر هذا النمط عىل مدى عدد من السنني يف الواليات املتحدة. وملجابهة هذا التحيز اقرتح الخرباء، فيما اقرتحوه، 

ما ييل: 
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أن املقابالت ال يمكن أن تقدم نفس الحوافز للمستجيبني يف املقابالت الالحقة كما قدمت لهم يف   •
املرة األوىل.

إجابات  إعطاء  يتجنبون  لذلك  إضافية،  أسئلة  تثري  اإلجابات  بعض  أن  املستجيبون  يتعلم  ربما   •
معيّنة. 

ربما تشمل املقابلة األوىل أحداثاً خارج نطاق الفرتة املرجعية، أما يف املقابالت الالحقة فالحادث   •
“محدد”. 

ربما يغري املستجيبون سلوكهم بسبب االستقصاء.   •

ربما ال يكون املستجيبون مجتهدين يف تقديم إجابات دقيقة يف املقابالت الالحقة عندما يصبحون   •
ضجرين من عملية االستقصاء )كاسربزيك، 1989(.

ينبغي مالحظة أن معظم األسباب املذكورة أعاله تنطبق عىل املقابالت املعادة لنفس االستقصاء؛ لكن   -  166
عندما ُتستخدم نفس األرُس املعيشية يف استقصاءات مختلفة يحدث نفس السلوك من املستجيبني. 

يمكن أن ُيرى مما ُذكر أعاله أن ثّمة آثاراً متنافسة مرتبطة مع استخدام:   -  167

نفس العيّنة من األرُس املعيشية يف كل مناسبة؛  ) أ ( 

إرشاك أرُس معيشية بديلة يف جزء من العيّنة؛  )ب( 

إدخال عيّنة جديدة من األرُس املعيشية يف كل مرة ُيجرى فيها االستقصاء. )ج( 

بامليض من )أ( إىل )ج(، يزداد خطأ املعاينة يف تقديرات التغريُّ بينما يميل الخطأ من غري أخطاء املعاينة   -  168
إىل االنخفاض. أدنى ما يكون عليه خطأ املعاينة يحدث عندما ُتستخدم نفس العيّنات من األرُس املعيشية يف كل 
مناسبة ألن الرتابط بني املالحظات يكون يف أعىل نقطة تصلها. وخالفاً لذلك، يزيد استخدام نفس األرُس املعيشية 

التحيز اآلتي من غري املعاينة. ويحدث عكس ذلك عندما تستخدم عيّنة جديدة من األرُس املعيشية يف كل مرة. 

الخيار )ب( هو الذي ُيرى بوجه عام أنه يقدم حالًً وسطاً من حيث املوازنة بني خطأ املعاينة والتحيز   -  169
اآلتي من غري املعاينة. فإذا احُتفظ بجزء من العيّنة سنة بعد سنة يتحسن خطأ املعاينة يف البند )ج( والخطأ 
اآلتي من غري املعاينة يتحسن يف البند )أ(. عندما ُيجرى استقصاء يف مناسبتني اثنتني فقط، ُيرجح أن يكون البند 
)أ( هو الخيار األفضل. وُيستبعد أن ترتك آثار املستجيبني أثراً ضاراًً كثرياً عىل مجموع أخطاء االستقصاء الكيّل 
عندما ُتستخدم عيّنة مرتني فقط. غري أن أفضل ما يخدم تكرار االستقصاء ثالث مرات أو أكثر هو البند )ب(. 
واالسرتاتيجية املالئمة هي استبدال 50 يف املائة من العيّنة يف كل مناسبة بالتناوب )انظر الفصل الرابع لالطالع 

عىل أمثلٍة لتناوب العيّنات يف العيّنات الرئيسية(. 

عندما يحدث خطأ يف التنفيذ   10 - 3
يعرض هذا الجزء موجزاً للتدابري التي ينبغي اتخاذها عندما يواجه تنفيذ خطة املعاينة عقبات، وقد   -  170
َز عليه يف هذا الفصل والفصل الذي  نوقش معظمها من قبل أو أمُلَِح لها أعاله. غري أن واحداً من املبادئ الهامة ُركِّ
يليه، وهو أنه بالتخطيط بعناية كبرية جداًً يف الوقت الذي يتم تصوُّر تصميم العيّنة فيه يمكن استباق العقبات 
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التي تعرتض سبيل التنفيذ. ومع ذلك يمكن أن تظهر مشاكل لم يكن يتنبأ بها أحد عىل الرغم من أفضل أنواع 
التخطيط. 

تعريف السكان املستهدفني وتغطيتهم   1 - 10 - 3

املشمولون فعالً  السكان  أسباب متنوعة عديدة، عندما يكون  املشاكل ألّي سبب من  ما تحدث  غالباً   -  171
باالستقصاء غري السكان الذي ُقِصَد استهدافهم. 

مثال 

البلد. وغالباً   انظر يف استقصاء ُقصَد به شمول السكان املستهدفني النموذجيني من بني جميع سكان 

األسباب  ألّي من  املجموع  أقل من  العيّنة(  منهم  تختار  الذين  )أي  فعالً  املشمولون  السكان  يكون  ما 
التالية: 

األشخاص املقيمون يف املؤسسات، كاملستشفيات، والسجون، والثكنات العسكرية، ال تؤخذ منهم   •
عيّنات. 

األشخاص املقيمون يف مناطق جغرافية معيّنة ربما ُيستبعدون من التغطية عن قصد. فقد تشمل   •
تلك املناطق تضاريس يتعذر الوصول إليها، أو مناطق متأثرة بكوارث طبيعية، ومناطق أُعلن أن 
دخولها محظور بسبب اضطرابات مدنية أو حرب، أو مجمَّعات أو معسكرات ُيقيم فيها الجئون 

أو عمال أجانب آخرون، وما أشبه ذلك. 

األشخاص الذين ليس لديهم ترتيبات إقامة دائمة ُيحكم بأنهم “خارج نطاق” االستقصاء. وقد   •
َل، أو سكاَن القوارب، أو العماَل املؤقتني، إلخ.  يشمل هؤالء البدَو الرُّحَّ

املشكلة فيما يتعلق بهذه املجموعات السكانية الفرعية هي أنها، فيما يتعلق بخطة املعاينة، ال ُتعرَّف   -  172
اختيار  عملية  ُتختار يف  عندما  التنفيذ  يعاني  استبعادها. وهكذا  يجب  بأنها مجموعات  االستقصاء  قبل  عادًة 
العيّنات )أ( مجموعة يتبني فيما بعد أنها معسكر عمل أو سجن أو منام للعمال، بدالً من كونها منطقة سكنية 
 “تقليدية”، أو )ب( وحدة معاينة أّولية يتبني أنها ذات تضاريس جبلية وُيعتقد أنه يتعذر الوصول إليها. غالباً 

ما يكون “الحل” املتَّبع يف هذه الحالة هو أن ُتستبدل بها وحدة معاينة أّولية أخرى. غري أن هذا الحل ينطوي 
عىل إجراء متحيز. 

السكانية  العيّنة. وهذا يتحقق بتعريف املجموعة  َتجنُُّب املشكلة يف مرحلة تصميم  املقبول هو  الحل   -  173
املستهدفة أوالً بعناية، وتحديد املجموعات السكانية الفرعية التي ينبغي استبعادها من التغطية، ال التي تشملها. 
ثانياً، ينبغي عندئٍذ تعديل إطار العيّنات لحذف أّي منطقة جغرافية ال ُيراد شمولها باالستقصاء. وينطبق هذا 
كذلك عىل أي منطقة تعداد ذات غرض خاص — كمعسكرات العمل، مثالً — ينبغي استبعادها. ثالثاً، ينبغي 

انتخاب العيّنة من اإلطار املعدل. 

ينبغي أيضاً أالّ يغرب عن البال أن الحل املقرتح أعاله يعمل عىل تعريف املجموعة السكانية املستهدفة   -  174
أنه يجب وصف املجموعة السكانية املستهدفة بالضبط يف تقارير لكي يكون  بدقة أكثر. ومن األهمية بمكان 

املستخِدم عىل علم صحيح. يناقش الفصل الرابع أُُطر املعاينة بمزيد من التفصيل.
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حجم العيّنة أكرب مّما تتحّمله ميزانية االستقصاء   2 - 10 - 3

له.  تحدث مشكلة أخرى عندما يكون حجم العيّنة املحسوب أكرب مما تستطيع ميزانية االستقصاء تحمُّ  -  175
وعندما يحدث ذلك يجب عىل فريق االستقصاء إما أن يلتمس أمواالً إضافية لالستقصاء وإما أن ُيَعدِّل أهدافه 

املحّددة بالقياس، بتخفيض متطلبات الدقة أو بتخفيض عدد املجاالت. 

من طرق تخفيض الدقة )زيادة خطأ املعاينة( لتخفيض التكلفة تخفيضاً كبرياً اختيار عدد أقل من   -  176
وحدات املعاينة األّولية مع املحافظة عىل الحجم اإلجمايل للعيّنة. فبدالً من اختيار600 وحدة معاينة أّولية، مثالً، يف 
كل وحدة منها 15 أرُسة معيشية )n=9 000(، يمكن تعديل خطة املعاينة الختيار 400 وحدة معاينة أّولية تضم 
الوحدة منها 22 أو 23 أرُسة معيشية )n≈9,000( . وفيما يتعلق باملجاالت، يمكن أن يكون أحد الحلول االكتفاء 

بأربع مناطق رئيسية يف البلد بدالً من 10 أقاليم، مثالً. 

حجم املجموعة أكرب أو أصغر مّما كان متوّقعاً   3 - 10 - 3

ثّمة مشكلة تحدث يف كثري من األحيان، وهي أن املجموعة املختارة كعيّنة ربما تكون أكرب كثرياً من مقاس   -  177
حجمها نتيجة لبناء مساكن جديدة، مثالً، ال سيما عندما يكون إطار العيّنات قديماً. وربما كان فريق االستقصاء 
يتوّقـع 125 أرُسة معيشية يف مجموعة معيّنة لكنه ربما يجد يف مرحلة وضع القوائم 400 أرُسة بدالً من ذلك. 
من الحلول املعقولة يف هذه الحالة إعادة تقسيم املجموعة إىل قطاعات جغرافية فرعية بأحجام متساوية تقريباً 
يف عدد السكان. ويجب أن يكون عدد القطاعات مساوياً للعدد الحايل للسكان مقسوماً عىل مقاس الحجم األصيل، 
مقرَّباً إىل أقرب عدد صحيح. وسيكون هذا يف مثالنا 125/400، أو 3.2 ويقرَّب إىل 3 قطاعات. وسُتنشأ القطاعات 
بواسطة رسم الخرائط والعدَّ الرسيع للمساكن )خالفاً لعدِّ األرُس املعيشية(. ثم ُيختار قطاع واحد منها اختياراً 

عشوائياًً ويدرج يف القائمة. 

ربما تحدث املشكلة املعاكسة أيضاً. وربما تكون املجموعة أصغر كثرياً مما هو متوقع، نتيجة لهدم بيوت   -  178
أو وقوع كارثة طبيعية أو أسباب أخرى. غالباً ما يميل الناس يف هذه الحاالت إىل استخدام مجموعة أخرى بدالً 
من هذه املجموعة، لكن هذا الفعل ُيدخل التحيُّز. ينبغي، بدالً من ذلك، أخذ املجموعة كما هي. ومع أن هذا ربما 
يسفر يف نهاية املطاف عن حجم عيّنة أصغر من الحجم املستهدف، ستكون الزيادة يف خطأ املعاينة قليلة ما لم 
ن —  يتعلق األمر بعدد كبري من املجموعات التي هي كذلك. فأخذ العيّنة األصغر دون تعديل )أو تبديل( سيمكِّ
مع ذلك — من إنتاج تقدير غري متحيز ألن املجموعة “تمثل” التغريُّ الراهن للمجموعة السكانية الذي حصل منذ 

إنشاء اإلطار. 

تناُول حاالت عدم االستجابة   4 - 10 - 3

العيّنات، مسألة خطرية  بتنفيذ  أكثر مما يتصل  االستقصاء  بتنفيذ  االستجابة، وإن كان يتصل  عدم   -  179
يمكن أن تدمر تقديرات استقصاء األرُس املعيشية )انظر الفصلني السادس والثامن لالطالع عىل مناقشة مفصلة 
لعدم االستجابة(. إذا ُسمح بحدوث عدم االستجابة يف أكثر من 10 - 15 يف املائة من العيّنات، فإن التحيّز الناتج 
يف التقديرات يمكن أن يجعلها موضع شك كبري. هنا أيضاً يوجد َميل يف كثري من البلدان إىل “حل” مشكلة عدم 
االستجابة باستخدام أرُس تستجيب بدالً من األرُس غري املستجيبة. هذه الطريقة نفسها متحيزة ألن األرُس الجديدة 
التي ُتستخدم تمثل األرُس املستجيبة فقط، ال األرُس غري املستجيبة. وإن خصائص املجموعتني األخريتني معروفة 
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بأنها مختلفة من حيث متغريات هامة يف االستقصاء، ال سيما تلك املتصلة بالحالة االقتصادية - االجتماعية. أما 
الحل املفضل، وإن كان مع األسف ال يمكن أن ينجح بنسبة 100 يف املائة، فهو الحصول عىل ردود من األرُس التي 
لم تستجب بادئ األمر. ويجب أن يتم ذلك بالتخطيط منذ البداية للعودة إىل األرُس غري املستجيبة يف سلسلة من 
االتصاالت الالحقة سعياً إىل الحصول عىل تعاونها )بالنسبة إىل األرُس الرافضة( أو لعلها تكون يف البيت )بالنسبة 
إىل األرُس الغائبة أو التي لم تكن موجودة ألسباب أخرى(. ربما يلزم أن يعاوََد االتصال خمس مرات، لكن يجب 

أالّ يقّل عن 3 اتصاالت. 

موجز املبادئ التوجيهية   11 - 3
ُيراد استخالصها من هذا الفصل. ومع أن بعض  التي  يوجز هذا الفرع املبادئ التوجيهية الرئيسية   -  180
املبادئ التوجيهية يمكن أن ينطبق يف جميع الظروف )“استعمل املعاينة االحتمالية”، مثالً(، هناك بعض املبادئ 
التي يكون االستثناء منها مالئماً، وذلك يتوقف عىل الظروف الخاصة للبلد وموارده ومتطلباته. لهذا السبب، 
ُتعرَُض املبادئ التوجيهية، يف شكل قائمة، بروح “القاعدة التقريبية” أكثر منها كتوصيات ثابتة ال رجوع فيها. 

يجب أن يتعهد القائمون باالستقصاء بالقيام بما ييل: 

استخدام تقنيات املعاينة االحتمالية يف كل مرحلة من مراحل االختيار.  •

االجتهاد إىل أقىص حد ممكن ملمارسة البساطة يف تصميم العيّنات، ال إىل التعقيد.   •

التماس تقنيات لالختيار ُتنتج عيّنات تتسم بالرتجيح الذاتي، أو ما يقُرب من الرتجيح الذاتي، يف   •
املجاالت — أو باإلجمال، إذا لم يشتمل التصميم عىل مجاالت.

استخدام تصميم العيّنة عىل مرحلتني إن أمكن ذلك.   •

حساب حجم العيّنة باستخدام معادلة مثل )3 - 5(، مع تعديل قيمة املَعلَمات الثابتة ) كنسبة عدم   •
االستجابة املتوقعة، ومتوسط حجم األرُسة( حسب االقتضاِء لكي يعكس الوضَع يف البلد. 

استخدام قيمة ألثر التصميم مقدارها 2.0، باعتبارها القيمة االفرتاضية ملعادلة حجم العيّنة ما لم   •
تكن معلومات أفضل متاحة يف البلد. 

إسناد حجم العيّنة إىل التقدير الرئييس الذي ُيعتقد بأنه يشمل أصغر نسبة مئوية من السكان من   •
بني كل التقديرات الرئيسية التي سيشملها االستقصاء. 

اختيار هامش خطأ، إذا سمحت امليزانية، أو مستوى دقة، لتقدير رئييس )يزيد عن( يعادل 10 يف   •
املائة من التقدير، أو بعبارة أخرى، خطأ نسبي مقداره 10 يف املائة، مع مستوى الثقة البالغ 95 

يف املائة؛ وإالً بخطأ نسبي مقداره 12 - 15 يف املائة. 

تعريف وحدات االختيار يف املرحلة األوىل باعتبارها مناطق تعداد السكان، إذا كان ذلك مناسباً   • 
أو مالئماً. 

استغالل التقسيم الضمني إىل طبقات مقروناً باملعاينة املنهجية باحتمال متناسب مع الحجم حيثما   •
أمكن ذلك، ال سيما للتصاميم املتعددة األغراض.
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الحد من عدد مجاالت التقدير إىل أقل ما هو الزم عىل اإلطالق )لجعل حجم العيّنة عند مستوى   •
يمكن إدارته(. 

السعي إىل الحصول عىل أكرب عدد ممكن — بضع مئات — من املجموعات )أو وحدات املعاينة   •
األّولية إذا كان االختيار عىل مرحلتني(: كلما كان أكثر فهو أفضل.

استخدام املجموعات الصغرية الحجم: 10 - 15 أرُسة معيشية: كلما كانت أصغر فهي أفضل.   •

استخدام حجم ثابت للمجموعة بدالً من األحجام املتباينة، بعبارة أخرى عدد ثابت من األرُس بدالً   •
من النسبة الثابتة. 

ه نحو حد أدنى مقداره 50 وحدة معاينة أّولية لكل مجال.  يف حالة املجاالت، التوجُّ  •

التخطيط إلجراء ثالث مكاملات الحقة، كحد أدنى، وُيفّضل إجراء خمس مكاملات، لتحويل األرُس غري   •
املستجيبة إىل أرُس مستجيبة.

يف حالة املجموعات السكانية النادرة، ُينَظر يف نهج املعاينة عىل مرحلتني، املتمثل يف تعليق سؤال   •
َط له من قبل، للبحث عن أشخاص مستهدفني؛ ويتابع  “ملحق” عىل استقصاء كبري قائم، ُخطِّ

بمقابلة مكثفة حول عيّنة فرعية.

، ُتجرى مقابلة مع األرُسة املعيشية نفسها يف املناسبتني  يف حالة االستقصاءات املصّممة لقياس التغريُّ  •
أكثر،  أو  املقصود إجراء ثالث مقابالت  اثنتني فقط؛ وإذا كان  إجراء مقابلتني  املقصود  إن كان 

ُيستخدم مرشوع فيـه تراُكب جزئي بالتناوب مع أرُس جديدة ُتدخل يف العيّنة يف كل مناسبة. 
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الفصل الرابع

أُُطر املعاينة والعّينات الرئيسية

أُُطر املعاينة يف استقصاءات األرُس املعيشية  1 - 4
غطى الفصل السابق، باستثناء أُُطر املعاينة، الجوانب املتعددة األوجه لتصميم العيّنات وبعض الخيارات   -  1
يف  العيّنات  تصميم  جوانب  أهم  من  واحداً  أن  غري  املعيشية.  األرُس  استقصاءات  يف  العيّنات  لتصميم  املتاحة 

استقصاءات األرُس املعيشية هو إطاره، وقد ُخّصص فصل مستقل لهذا املوضوع. 

إلطار املعاينة آثار هامة عىل تكلفة أّي استقصاء، لألرُس املعيشية أو غريها، وعىل جودته. ففي استقصاءات   -  2
األرُس املعيشية، تشّكل أُُطر املعاينة املعيبة مصدراً مشرتكاً لألخطاء من غري أخطاء املعاينة، ال سيما التغطية 
الناقصة ملجموعات سكانية فرعية هامة. يحاول هذا الفصل أن يرشح بالتفصيل أفضل املمارسات يف بناء اإلطار 
واستخدامه، آخذاً يف الحسبان مختلف مراحل املعاينة. يقسم الفصل إىل فرعني: الفرع األول يغطي املسائل العامة 
املتعلقة باألُُطر وتطويرها، مع الرتكيز عىل تصميم العيّنات املتعدد املراحل يف استقصاءات األرُس املعيشية؛ ويناقش 

الفرع الثاني املسائل الخاصة التي تظهر لدى استعمال إطار عيّنة رئيسية.

تعريف 1 إطار املعاينة   1 - 1 - 4

التعريف العميل البسيط إلطار املعاينة هو: مجموعة مواد املصادر التي ُتختار منها العيّنة. يشمل التعريف   -  3
أيضاً الغرض من أُُطر املعاينة، وهو توفري وسيلة الختيار األعضاء الخاصني من املجموعة السكانية املستهدفة، الذين 
ستجرى معهم مقابالت يف االستقصاء. ويمكن أن يلزم أكثر من مجموعة واحدة من املواد. هكذا يكون األمر بوجه 
عام يف استقصاءات األرُس املعيشية بسبب طبيعتها املتعددة املراحل. يف املراحل األوىل من االختيار يف استقصاءات 
األرُس املعيشية تؤخذ العيّنات يف األحوال النمطية من أُُطر مناطق جغرافية. ويف املرحلة األخرية، يمكن اختيار العيّنات 

إما من إطار منطقة وإما من إطار قائمة )انظر أدناه لالطالع عىل مناقشة أُُطر مناطق وقائمات(. 

إطار املعاينة واملجموعة السكانية املستهدفة   1 - 1 - 1 - 4

االعتبار الهام يف اتخاذ القرار بشأن اإلطار املناسب )أو األُُطر املناسبة( لالستعمال يف استقصاءات األرُس   -  4
املعيشية هو العالقة بني املجموعة السكانية التي يستهدفها االستقصاء ووحدة االختيار. فوحدة االختيار تحدد 

اإلطار. وهي أيضاً تحدد احتمال االختيار يف املرحلة األخرية.

ُيحال القارئ إىل الفصل الثالث، الجدول 3 - 1 لالطالع عىل قائمة املصطلحات املتصلة باملصطلحات املس�تخدمة يف الفصلني   1

الثالث والرابع.
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مثال 

ع،  نقول توضيحاً إن فريق االستقصاء، لدى إجراء استقصاء تكون املجموعة السكانية فيه األطفال الرُّضَّ
ربما ينظر يف إطارين اثنني محتملني: أحدهما يمكن أن يكون مرافق طبية تسجل املواليد خالل االثني عرش 
شهراً املاضية؛ واآلخر أرُس معيشية يشمل ساكنوها أطفاالً تقل أعمارهم عن 12 شهراً. يف الحالة األوىل 
سيضم اإلطار جزأين اثنني، منهما جزء واحد لكل مرحلة من مراحل االختيار: أوالً، قائمة املستشفيات 
والعيادات التي يولد فيها األطفال؛ ثانياً قائمة بجميع األطفال الذين ولدوا يف تلك املرافق خالل االثني 
عرش شهراً املاضية. وستكون وحدات االختيار املرافق الطبية يف املرحلة األوىل، واألطفال يف املرحلة الثانية. 
االختيار  مرحلة  يف  مرتادفني  مصطلحني  املستهدفة  السكانية  واملجموعة  االختيار  وحدة  تكون  وهكذا 
األخرية. غري أن من املرجح، يف الحالة الثانية، أن ُيعرََّف اإلطار )يف مرحلة الحقة من مراحل االختيار( 
كقائمة أرُس معيشية يف وحدات مناطق صغرية، كالقرى أو أحياء املدينة. ولدى تطبيق خطة املعاينة ُتختار 
األرُس املعيشية، وُتستعرَض للتحقق من وجود أطفال فيها ترتاوح أعمارهم من صفر إىل 12 شهراً. ويف 
هذه الحالة تكون األرُسة املعيشية وحدة االختيار التي يستند إليها احتمال االختيار. غري أن من الجدير 
باملالحظة أن أفراد املجموعة السكانية املستهدفة ال ُيعرَّفوَن وال ُيستَقَصوَن يف الواقع إالّ بعد أن ُتستعرَض 
األرُس للتحقق من وجودهم أو عدمه. وهكذا تكون وحدة االختيار واملمجموعة السكانية املستهدفة مختلفني 

يف حالة إطار األرُسة املعيشية. 

وحدة االختيار يف استقصاءات األرُس املعيشية — التي هي موضوع هذا الدليل — والوحدة التي يدور   -  5
املستهدفة  السكانية  املجموعة  ستكون  ذلك،  ومع  املعيشية.  األرُسة  أساس  عىل  تقوم  العيّنات،  تصميم  حولها 
القياس. وفيما عدا استقصاءات  أهداف  يتوقف عىل  العامة، وذلك  األغراض  االستقصاء ذي  مختلفة، حتى يف 
إيرادات األرُسة املعيشية ونفقاتها، ستكون املجموعة السكانية املستهدفة يف العادة مجموعة سكانية غري األرُسة 
املعيشية نفسها. ومن األمثلة عىل ذلك استقصاءات العمالة، حيث تكون املجموعة السكانية املستهدفة بوجه عام 
أشخاصاً تبلغ أعمارهم 10 سنوات )أو 14 سنة( أو أكثر، وهذا يستبعد األطفال الصغار جميعهم؛ واستقصاءات 
 الصحة التناسلية للمرأة، حيث تضم املجموعة السكانية املستهدفة النساء يف الفئة العمرية 14 - 49 )وغالباً 

ما يكّن النساء الالئي تزوجن فقط من هذه الفئة العمرية(، إلخ. 

خصائص أُُطر املعاينة   2 - 1 - 4

يجب أن يشمل إطار املعاينة طبعاً، باملعنى اإلحصائي، كما نوقش أعاله، املجموعة السكانية املستهدفة.   -  6
فيما وراء ذلك، إطار املعاينة الكامل هو اإلطار الذي يكون كامالً ودقيقاً وحديثاً. هذه صفات مثالية ال يمكن 
تحقيقها يف استقصاءات األرُس املعيشية. ومع ذلك من األسايس أن نجاهد لتحقيقها إما يف بناء إطار من ال يشء 
وإما يف استخدام إطار موجود من قبل. ويمكن تقدير نوعية اإلطار من حيث مدى اتصال صفاته املثالية باملجموعة 
ر من الفصل الثالث أن تعريفنا للمعاينة االحتمالية — التي يوجد فيها لكل فرد يف  السكانية املستهدفة. تذكَّ

املجموعة السكانية املستهدفة فرصة معروفة غري صفرية الختياره — مقياس مفيد للحكم عىل جودة اإلطار. 

ستكون نتائج االستقصاء متحيزة بطرق مختلفة، وذلك يتوقف عىل مدى الفشل يف تحقيق كل واحدة من   -  7
الصفات املثالية، لكن التحيز يكون يف اتجاه تقليل تقدير املجموعة السكانية املستهدفة. 
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الكمال   1 - 2 - 1 - 4

)العالم(  أفرادها  كان جميع  إذا  املستهدفة  السكانية  باملجموعة  يتعلق  فيما  كامالً  املثايل  اإلطار  يعترب   -  8
مشمولني باإلطار. لذلك فإن تغطية املجموعة )املجموعات( السكانية املستهدفة جانب أسايس يف الحكم عىل مالءمة 
اإلطار لالستقصاء. وإذا لم يكن مالئماً فإن عىل فريق االستقصاء أن يقدِّر إن كان يف اإلمكان إصالحه أو زيادة 
تطويره لكي يصبح أكثر كماالً. يف املثال السابق، يكون األطفال املولودون يف البيت أو يف أماكن أخرى خارج 
املرافق الطبية غري مشمولني باالستقصاء إذا اسُتخدمت املرافق الطبية باعتبارها اإلطار الوحيد للمعاينة. لذلك، 
ستوجد يف هذا املثال أعداد كبرية من املجموعة السكانية املستهدفة تكون فرصة شمولها بالعيّنة صفراً، وُينتهك 
ع أقل تقديراً بواسطة إطار املرفق الطبي. عالوًة  رشط العيّنة االحتمالية. نتيجًة لذلك، سيكون عدد األطفال الرُّضَّ
ع مختلفة تماماً عن األطفال املولودين يف البيت. لذلك سوف  ُح أن تكون خصائص األطفال الرضَّ عىل ذلك، يرجَّ

يسفر إطار املرفق الطبي عن توزيعات متحيزة ملؤرشات هامة لألطفال أو للعناية بهم. 

يمكن أن تشّكل التغطية غري الكافية أيضاً مشكلة يف استقصاءات األرُس املعيشية. فقد تكون ثّمة خطة   -  9
استقصاء وطني يقصد بها أن تغطي جميع السكان بواسطة استقصاء لألرُس املعيشية. غري أنه توجد مجموعات 
ل، وساكني القوارب، ال تقيم  سكانية فرعية مختلفة، كاألشخاص الذين يعيشون يف مؤسسات، وأرس من البدو الرحَّ
يف أرس معيشية. ويف هذه الحالة، من البديهي أنه ال يمكن تحقيق تغطية شاملة لجميع السكان بواسطة استقصاء 
لألرُس املعيشية. وينبغي وضع أُُطر إضافية لتغطية هذه املجموعات التي تعيش خارج األرُس املعيشية، إلعطاء 
أفرادها احتماالً غري صفري لشمولهم باالستقصاء. وما لم يحدث ذلك ينبغي تعديل وصف السكان املستهدفني 
بالفعل ليتسنى تعريف السكان املشمولني به بعناية أكرب. وبهذه الطريقة يمكن إبالغ املستخدمني بوضوح أيِّ 

قطاعات السكان مستبعدة من التغطية. 

الدقة   2 - 2 - 1 - 4

الدقة سمة هامة أخرى من سمات أُُطر املعاينة، وإن كان من املرجح أن تقع أخطاء يف األُُطر غري األُُطر   -  10
املستخدمة الستقصاءات األرُس املعيشية. ويمكن أن ُيقال إن اإلطار دقيق إذا ُشِمَل كل فرد من أفراد املجموعة 
أكثر من التي توظف  التجارية  املؤسسات  بتلك  قائمة  انظر يف  أكثر.  ال  املستهدفة مرة واحدة فقط   السكانية 
50 شخصاً. يمكن أن تحدث أخطاء إذا )أ( كانت يف القائمة أية مؤسسة توظف 49 عامالً أو أقل، أو )ب( كانت 
أية مؤسسة لديها 50 عامالً أو أكثر ولم يكن اسمها موجوداً يف القائمة، أو )ج( كانت مؤسسة موجودة يف القائمة 

يف أكثر من موضع )ربما بأسماء مختلفة(. 

يف استقصاءات األرُس املعيشية يكون وقوع أخطاء كهذه يف األُُطر أقل احتماالً. غري أنه يمكن أن تظهر حاالت   -  11
يق�ع فيها، مثالً: )أ( إطار يتألف من ملف حاسوبي ملناطق تعداد وال توجد فيه بعض عنارصه، أو )ب( إطار قائمات 
باألرُس املعيشية يف قرية وال توجد فيه بعض األرُس القاطنة عىل أطراف القرية، أو )ج( إطار قائمات باألرُس املعيشية 
يف وحدة منطقة، ووردت أسماء بعض األرُس يف أكثر من وحدة، أو )د( إطار قائمة قديم باألرُس املعيشية ال يشمل 

مساكن ُبنيت حديثاً. هذه الحالة األخرية، حالة اإلطار غري املحدَّث، ستناقش بمزيد من التفصيل أدناه. 

عدم وجود مناطق تعداد ]يف القائمة[ أو وجود أرُس معيشية يف قائمة وحدة منطقة، يشري طبعاً إىل أن   -  12
األرُس املتأثرة ال توجد أمامها فرصة الختيارها يف العيّنة. هنا أيضاً يشّكل هذا انتهاكاً لواحد من رشوط إنتاج عيّنة 
احتمالية حقيقية. وكذلك تكرار اسم األرُسة يف القائمات ينتهك معيار االحتمال، مالم تؤخذ يف االعتبار لكي يتسنى 
حساب احتماالت االختيار. من سوء الحظ أن األسماء غري الواردة يف القائمات ال ُتضاف يف أغلب األحيان، وال تشطب 
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األسماء املكررة منها. لذلك ربما ال يدري فني املعاينة بالحاجة إىل تصحيح اإلطار قبل أخذ العيّنات منه. من جهة 

 أخرى، يمكن القول إن نسبة صغرية من الحاالت التي ُيغفل فيها عن وضع أسماء يف اإلطار أو ُتَكرَُّر أسماء فيه 

ال تسبّب يف العادة أّي تحيز ذي شأن — أو حتى ملحوظ — يف تقديرات االستقصاء. 

اإلطار الحديث  3 - 2 - 1 - 4

اليشء املثايل، طبعاً، هو أن يكون اإلطار حديثاً لكي تتوفر فيه الخاصيتان األخريان: الكمال والدقة. فمن   -  13

البديهي أن اإلطار القديم يحتوي عىل أخطاء ويرجح أن يكون غري كامل، ال سيما يف استقصاءات األرُس املعيشية. 

املثال الجوهري لإلطار الذي عفا عليه الزمن هو تعداد للسكان أُجرَي قبل عدة سنوات. فالتعداد القديم ال يعكس 

بدقٍة املباني الجديدة أو املساكن التي ُهدمت، ودخول الجئني يف املساكن أو خروجهم منها، واملواليد أو املتوفني. 

فأوُجُه القصور هذه تنتهك الطلب الذي ينص عىل أن أمام كل فرد يف املجموعة السكانية املستهدفة فرصة معلومة 

ألن ُينتََخب. 

مثال 

افرتض أن اإلطار يتألف من مناطق تعداد للسكان معرَّفة وفقاً ألحدث عمليات التعداد، التي أُجريت قبل 
 

ضواحي  يف  أُقيمت  مستقطنني  مناطق  عدة  أن  أيضاً  وافرتض  لإلطار.  تحديث  أيُّ  ُيجَر  ولم  سنني   4

العاصمة، يف مناطق تعداد كانت عندما أُجرَي التعداد إما خالية وإما شبه خالية من السكان. تصميم 

العيّنة، يف هذه الحالة، لن يعطي األرُس املعيشية القاطنة يف مناطق التعداد التي كانت من قبل خالية أية 

فرصة لشمولها، وبذلك ينتهك الرشوط االحتمالية للعيّنة. ويف مناطق التعداد التي كانت شبه خالية تظهر 

مشكلة خطرية أخرى، حتى وإن لم تنتهك مناطق التعداد هذه فنياً متطلبات االحتمال املشمولة باملعاينة. 

فمّما ال شك فيه أن العيّنة سُتختار باستخدام احتمال متناسب مع الحجم، ومقاس الحجم هو تعداد 

السكان أو عدد األرُس املعيشية. وملا كان عدد سكان هذه املناطق صغرياً جداً وقت إجراء التعداد، فإن أّي 

نموٍّ عاٍل جديٍد يف مناطق التعداد هذه تتاح له فرصة ضئيلة فقط يف أن ُيختاَر عندما يستخدم احتمال 

متناسب مع الحجم. نتيجًة لذلك، يمكن أن يكون يف العيّنة تباُين معاينة كبرٌي إىل حد غري مقبول. 

أُُطر املناطق  3 - 1 - 4

نناقش يف هذا الفرع والذي يليه الفئتني من األُُطر اللتني ُتستخدمان يف املعاينة، سواء يف استقصاءات األرُس   -  14

املعيشية أم يف تطبيقات أخرى. ومن األهمية بمكان مالحظة أنه يف التصميم املتعدد املراحل يجب أن ُيعترب إطار 

كل مرحلة عنرصاً مستقالً. فاإلطار املحدد يختلف يف كل مرحلة عنه يف األخرى. ويرجح أن يستخدم تصميم العيّنة 

الستقصاء األرُس املعيشية إطار منطقة )ُيناَقش يف هذا الفرع( للمراحل األوىل وإطار قائمة )ُيناَقُش يف الفرع 

التايل( للمرحلة األخرية. 

يف استقصاءات األرُس املعيشية، يشمل إطار معاينة املناطق الوحدات الجغرافية للبلد يف تسلسل هرمي.   -  15

النمطية تشمل مصطلحات  األحوال  لكنها يف  بلد وآخر،  بني  إدارياً  الوحدات بطاقات تعريف مختلفة  وتحمل 

مرتبة ترتيباً تنازلياً، مثل إقليم أو محافظة؛ مقاطعة، ناحية، حي، قرية )يف املناطق الريفية( أو حي )يف املناطق 

الحرضية(. ألغراض تعداد السكان، ُيزاد تصنيف التقسيمات الفرعية اإلدارية إىل كيانات، مثل مناطق رئيس 
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الفريق، ومناطق التعداد. وغالباً ما تكون منطقة التعداد يف التعداد السكاني أصغر وحدة جغرافية تعرَّف وترسم 

حدودها يف البلد. 

ألغراض االستقصاء، توجد أربع خصائص متميزة للوحدات الجغرافية وهي هامة لتصميم العيّنات:   -  16

أنها يف العادة تغطي كامل مساحة الرب يف الدولة؛ ) أ ( 

حدودها مرسومة جيداً؛ )ب( 

توجد أرقام لعدد السكان متاحة لها؛ )ج( 

ُرسمت لها خرائط. )د( 

تغطية جميع املساحة الجغرافية للدولة مسألة هامة، كما الحظنا، ألن ذلك واحد من املعايري لتحقيق عيّنة   -  17

مة جيداً، املرسومة لها خرائط، قيَِّمٌة جداً يف تنفيذ العيّنة ألنها تحدد املواقع التي  احتمالية صحيحة. الحدود املرسَّ

سُيجرى فيها العمل امليداني. وتساعد املعلومات الجيدة عن الحدود أيضاً املُقاِبل عىل تحديد مواقع األرُس املعيشية 

املدرجة يف العيّنة التي ُتختار يف نهاية املطاف إلجراء املقابالت معها. وتلزم أرقام عدد السكان يف تصميم العيّنات 

لتخصيص مقاسات الحجم ولحساب احتماالت االختيار. 

نقطة البداية العادية يف وضع إطار منطقة الستقصاءات األرُس املعيشية هي تعداد لسكان البلد يستند إىل   -  18

العوامل األربعة الوارد ذكرها أعاله. يضاف إىل ذلك أن منطقة التعداد وحدة جغرافية ذات حجم مالئم لالختيار 

يف املراحل األخرية من املعاينة )املرحلة قبل األخرية يف التصميم ذي املرحلتني(. يف معظم البلدان، تنشأ مناطق 

التعداد عن قصد لتحتوي عىل أعداد متساوية تقريباً من األرُس املعيشية — نحو 100 أرسة يف أغلب األحيان — 

بغية توفري أعباء عمل مقارنة للعاملني يف إجراء التعداد. 

إطار املنطقة هو أيضاً قائمة، ويف هذا تناقض ظاهري — ألن عىل املرء أن يبدأ بقائمة بوحدات السكان   -  19

الجغرافية اإلدارية للميض يف املراحل األوىل من اختيار عيّنة الستقصاء األرُس املعيشية. وهذا يحتاج إىل مناقشة 

أُُطر القائمات. 

أُُطر القائمات   4 - 1 - 4

إطار القائمة للمعاينة هو، بكل بساطة، إطار مكوَّن من قائمة بالوحدات السكانية املستهدفة. من الناحية   -  20

النظرية يوجد إطار قائمة الستقصاءات األرُس املعيشية لكل بلد، بعد إجراء تعداد للسكان فيها مبارشة. ويوفِّر 

التعداد الجديد، من حيث املبدأ، قائمات مرتبة جغرافياً بكل أرسة معيشية — أو وحدة سكنية — يف البلد. 

قائمة التعداد املنجزة حديثاً قائمة مثالية إلطار معاينة األرُس املعيشية ألنها أحدث وأكمل وأدق ما يمكن   -  21

أن تكون عليه أّي قائمة باألرُس املعيشية عىل اإلطالق. ونظراً إىل الرتتيب الجغرايف لقائمة التعداد، يكون تقسيمها 

إىل طبقات لتوزيع العيّنة توزيعاً جغرافياً صحيحاً عملية بسيطة إىل حد ما. لذلك، عندما توجد حاجة إىل إجراء 

استقصاء بالعيّنة ملتابعة التعداد بغية الحصول عىل معلومات تكميلية أو معلومات أكثر تفصيالً من املعلومات 

التي يستطيع التعداد ان يوفرها بكفاءة، تكون قائمة التعداد الجديدة بذلك مناسبة بشكل مثايل لالستعمال كإطار 

قائمة. غري أن من األهمية بمكان االعرتاف بأن قائمة التعداد الجديدة ال تكون متاحًة كإطار حديث إالّ لفرتة وجيزة. 

ومن البديهي أنه كلما طالت الفرتة الفاصلة بني التعداد واستقصاء املتابعة، َقلَّْت فائدة قائمات التعداد كمصدر 

لإلطار. 
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توجد قائمات أخرى يمكن أن تعترب أُُطَر معاينة مالئمة الستقصاءات األرُس املعيشية، وذلك يتوقف عىل   -  22

املدنية مرشحة  السجالّت  العامة باملسكن. وتكون  املنافع  املدنية، وسجالّت وصالت  السجالّت  جودتها، ومنها 

لالستخدام يف البلدان التي تحتفظ بسجالّت ملواطنيها وعناوينهم. وربما تكون يف بعض الحاالت أكثر فائدًة من 

إطار تعداد قائم عىل أساس املناطق، ألن من املرجح أن ُيستكمل السجّل باستمرار. وربما تكون وصالت املنافع 

العامة — الكهرباء يف العادة — مفيدة كإطار معاينة عندما يكون تعداد سكان البلد قديماً جداً، لكنها يجب 

طبعاً أن يتم تقييمها لتقدير مشاكلها املحتملة وآثارها. وثّمة مشكلة بديهية تؤدي إىل التقصري يف التغطية عندما 

يتعذر حصول األرُس املعيشية عىل الطاقة الكهربائية؛ وثّمة مشكلة أخرى تحتاج إىل الفرز وهي أن توجد نقاط 

وصل كهربائية تخدم أرُساً معيشية متعددة. 

يوجد إطار قائمة آخر ُيستعمل عىل نطاق واسع يف البلدان املتقدمة، وهو سجّل املشرتكني يف الهواتف.   -  23

ُتجرى املعاينة بتقنيات االتصال باملشرتكني بالهاتف اتصاالً عشوائياً عىل األرقام دون االطالع عىل األسماء لضمان 

حصول املشرتكني الذين أرقامهم غري منشورة يف الدليل عىل فرصة صحيحة ألن ُيختاروا. غري أن املعاينة بواسطة 

االتصال العشوائي باألرقام ال يوىص به يف البلدان التي تكون نسبة املشرتكني يف الهاتف فيها منخفضة. 

يف االستقصاء التقليدي لألرُس املعيشية نرى أن املرحلة األخرية من االختيار، دون استثناء، تقوم عىل أساس   -  24

مفهوم إطار القائمة. وقد ناقشنا من قبل كيف أن مرحلة التصميم قبل األخرية ربما تسفر عن عيّنة مجموعات 

ُتَجَمُع فيها القائمات الجديدة لألرُس املعيشية. ومن تلك القائمة تختار األرُس املعيشية التي سُتدَرج يف العيّنة. هكذا، 

يوجد لدينا إطار منطقة يعرِّف مجموعات العيّنة وإطار قائمة يعرِّف األرُس املعيشية التي تختار من املجموعات 

للعيّنة. 

األُُطر املتعددة   5 - 1 - 4

املعيشية. وهو ينطوي عىل استخدام  األرُس  املعاينة عىل مرحلتني يف اسقصاءات  الثالث  الفصل  ناقش   -  25

تقنيات االستعراض لتعريف مجموعة مستهدفة محددة يف املرحلة األوىل، تليها مقابلة يف املرحلة الثانية يف معاينة 

فرعية لألرس التي تم تعريفها. وثّمة تقنية معاينة أخرى ربما تحقق نفس النتيجة النهائية تقريباً، تستخدم أكثر 

من إطار معاينة واحد. ُيستخدم فيها عادًة إطاران اثنان فقط، ويوضع لها تصميم إطار مزدوج؛ غري أنه يمكن 

أحياناً استخدام ثالثة أُُطر وأكثر )تصميم األُُطر املتعددة(. مثال ذلك اإلطار السكاني الذي ُيَعرَُّف بأنه مجموع 

عدة قائمات ُتُختار منها عيّنة مستقلة، ويف هذه الحالة ُيصبح كل إطار فرعي طبقًة )انظر مناقشة التقسيم إىل 

طبقات يف الفرع 3 - 4 - 2 من الفصل الثالث، ويف امللحق األول(. غري أن املشكلة املشرتكة بني كل هذه األُُطر هي 

التكرار. 

اإلطار املزدوج النمطي يف استقصاءات األرُس املعيشية   1 - 5 - 1 - 4

لتبسيط العرض سوف نناقش تصاميم اإلطار املزدوج، وإن كانت املبادئ مشابهة ملبادئ تصاميم األُُطر   -  26

املتعددة. تستدعي املنهجية بوجه عام الجمع بني إطار منطقة سكانية عام وإطار قائمة باألشخاص الذين ُيعرُف 

أنهم أفراد يف مجموعة سكانية مستهدفة محددة قيد الدراسة. انظر، مثالً، استقصاًء ُيقصُد به دراسة خصائص 

األشخاص العاطلني عن العمل. يمكن أن يقوم االستقصاء عىل أساس إطار منطقة لألرُس املعيشية، لكن يمكن 

تكملته بعيّنة من إطار قائمة بأشخاص عاطلني عن العمل يف الوقت الراهن وهم مسجلون لدى وزارة الخدمات 

االجتماعية. والهدف من عيّنة إطار مزدوج من هذا النوع هو زيادة حجم العيّنة بأشخاص لديهم احتمال عاٍل 

05-67060 Chapter 04.indd   88 10/06/2010   2:29:17 PM



الرئيسية89 والعيّنات  املعاينة  أُُطر 

جداً ألن ُيرَشكوا يف املجموعة السكانية املستهدفة. ويمكن أن يكون النهج بديالً أرخص وأكثر كفاءة للعيّنة ذات 
املرحلتني. من الرضوري أن يستخدم إطار األرُس املعيشية ذو الغرض العام لكي يأخذ يف الحسبان أفراد املجموعة 
السكانية املستهدفة الذين ال توجد أسماؤهم يف القائمة. ويف هذا املثال يكونون أشخاصاً غري مسجلني لدى وزارة 

الخدمات االجتماعية. 

بيد أنه ُتفرض بضعة أوجه قصور عند استخدام تصاميم اإلطار املزدوج. وأحد هذه األوجه هو أن إطار   -  27
القائمة قد تغريت  املختارين من  تقريباً. فإذا كانت نسبة كبرية من األشخاص  أن يكون حديثاً  القائمة يجب 
أوضاعهم فهذا التغريُّ يخرجهم من املجموعة السكانية املستهدفة، وبذلك يكون استخدام اإلطار استخداماً تنقصه 
ح حقيقة أن أّي شخص عاطل عن العمل يصبح غري مؤهل، إن هو أصبح  الكفاءة. ويف املثال الذي أمامنا، توضِّ

موظفاً عندما ينتهي االستقصاء، ملاذا يجب أن يكون إطار القائمة حديثاً جداً. 

ح أن تكون أماكن إقامة األشخاص الواردة أسماؤهم يف إطار  ثّمة وجه قصور آخر تفرضه حقيقة أنه يرجَّ  -  28
القائمة قد تفرقت يف سائر أنحاء املجتمع، مما يجعل مقابلتهم باهظة الكلفة بسبب السفر. وهذا يختلف طبعاً 
اختالفاً َبيِّناً مع إطار األرُس املعيشية القائم عىل منطقة محددة، حيث يمكن اختيار العيّنة يف مجموعات لتقليل 

تكاليف إجراء املقابالت. 

ثّمة مسألة خطرية متصلة بتصاميم اإلطار املزدوج، وهي مسألة التكرار. فاألشخاص املشمولون بإطار   -  29
القائمة سُيشملون بوجه عام بإطار املنطقة أيضاً. وهنا أيضاً يف املثال الذي أمامنا نجد أن األشخاص العاطلني 
عن العمل الذين اختريوا من السجل أفراد يف أرُس معيشية. لذلك توجد أمامهم فرصة مكررة ألن ُيختاروا عندما 
ُيستخَدم اإلطاران كالهما. ويمكن أن تعالج مسألة التكرار بطريقة ُتعدَُّل فيها عىل الوجه الصحيح. غري أن هذا 
له آثار عىل مضمون استبيان االستقصاء. ففي مثالنا هذا، كل شخص عاطل عن العمل ُتجرى معه مقابلة ُيسأل 
إن كان مسجالً لدى الوزارة يف قائمة األشخاص العاطلني عن العمل. والذين يرّدون باإليجاب يلزم إجراء مزيد 
من العمل بشأنهم ملطابقة أسمائهم مع إطار القائمة، وهذه العملية عرضٌة للخطأ ومحفوفة بالتعقيدات. فإذا 
 نجحنا يف العثور عىل اسم مطابق ينبغي تغيري ُمعاِمل الرتجيح يف االستقصاء الخاص بالشخص املتأثر به إىل 
)Ph + 1/ Pl /1( لكي يعكس حقيقة أن لديه احتمال Ph ألن ُيختار من إطار األرُس املعيشية وخيار، Pl، ألن ُيختار 
من إطار القائمة. ومن األهمية بمكان أن نالحظ أن مقابلة األسماء يجب أن ُتجرى عىل أساس إطار القائمة كله 
ال مع مجرد األشخاص الواردة أسماؤهم يف اإلطار وحدث أنهم اختريوا يف العيّنة. هذا ألن االحتمال )وُمعاِمل 

الرتجيح( هو دالٌَّة لفرصة االختيار بغضِّ النظر عما إذا كان الشخص قد اختري أم ال. 

األُُطر املتعددة ألنواٍع مختلفة من أماكن السكن   2 - 5 - 1 - 4

يحدث نوع آخر من معاينة اإلطار املزدوج عندما تكون املجموعة السكانية املستهدفة يف أنواع مختلفة من   -  30
م عىل نحو يشمل معه أيتاماً  ح أن يصمَّ أماكن السكن ال يحدث بينها َتراُكب. مثال ذلك أن استقصاء األيتام يرجَّ
يعيشون يف أّي واحد من نوعني اثنني من ترتيبات اإلسكان. األول مؤسسات كدور األيتام تشّكل إطاراً. والثاني أرُس 
 معيشية ينبغي أخذ عيّنات منها لتشمل األيتام الذين يعيشون فيها مع أحد الوالدين يكون باقياً عىل قيد الحياة 

أرُس معيشية وإطار  إطار  املزدوج من  اإلطار  يتكّون تصميم  لذلك،  األقرباء.  أو مع غري  أقرباء آخرين  أو مع 
مؤسيس، وهما طبعاً غري مرتاكبنَي. 

الهدف من التصميم الذي من هذا النوع هو شمول السكان املستهدفني شموالً كافياً )أقرب ما يكون من   -  31
100 يف املائة(. وعندما تعيش أعداد كبرية من السكان يف أّي واحد من نوعني اثنني من أماكن السكن، تحدث 

05-67060 Chapter 04.indd   89 10/06/2010   2:29:17 PM
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تحيُّزات كبرية إن كانت العيّنة مقصورة عىل واحد فقط من اإلطارين. فعيّنة األيتام القائمة، مثالً، عىل أساس 
املقيمي�ن يف أرُس معيشية تعطينا تقديراً ناقصاً ملجموعة األيتام لكنها تعطينا تقديراً متحيزاً من حيث خصائصهم. 

وتحدث تحيزات مشابهة يف استقصاء يقوم حرصاً عىل أساس األطفال املقيمني يف مؤسسات. 

وجه القصور الذي نوقش أعاله فيما يتعلق بالتكرار ال يتعلق بتصاميم من أُُطر مزدوجة غري مرتاكبة.   -  32
وهي، لهذا السبب، أسهل إدارة بكثري. 

اإلطار النمطي )األُُطر النمطية( يف تصاميم ذات مرحلتني   6 - 1 - 4

أكد الفصل الثالث القيمة العلمية لتصميم العيّنات ذي املرحلتني. ويناقش هذا الفرع اإلطار الذي َيستخِدُم   -  33
يف األحوال النمطية تصاميم ذات مرحلتني. 

الوحدات الجغرافية، أو املجموعات، التي ُتختار يف املرحلة األوىل من مراحل االختيار ُتعرَُّف بأنها قرى   -  34 
)أو أجزاء من قرى( أو مناطق تعداد يف املناطق الريفية، أو أحياء يف مدن يف املناطق الحرضية. لذلك يتألف اإلطار 
من جميع الوحدات الجغرافية التي تشّكل عالَم الدراسة أيًّا كان تعريفها — األمة كلها، أو إقليم أو مجموعة 
أقاليم، أو العاصمة. ُتجرى املعاينة بتجميع قائمة الوحدات، وبتفحصها للتأكد من اكتمالها، وتصنف القائمة يف 
طبقات بطريقة مالئمة )غالباً ما يكون التصنيف جغرافياً( ثم ُتختار )عادًة باحتمال متناسب مع الحجم( عيّنة 

منهجية من الوحدات. 

إذا كان ملف املجموعات من العالَم كبرياً جداً، قد يلزم وضع مراحل صورية متوسطة لالختيار، كما نوقش   -  35
يف الفصل السابق. ويف هذه الحالة، تعرَُّف وحدات اإلطار تعريفاً مختلفاً لكل مرحلة من املراحل الصورية. يف املثال 

السابق، املتعلق ببنغالديش، ُعرَِّفت وحدات اإلطار للمرحلتني الصوريتني بثانات واتحادات. 

أما وحدات اإلطار يف املرحلة الثانية، يف تصميم ذي مرحلتني، فهي ببساطٍة األرُُس املعيشية يف مجموعات   -  36
العيّنة يف املرحلة األوىل. وعندما تؤخذ العيّنة من قائمة األرُس املعيشية، يكون اإلطار، بحكم التعريف، إطار قائمة. 
ويمكن أيضاً أن تؤخذ العيّنات منها كقطاعات صغرية أُنشئت بتقسيم املجموعات إىل أجزاء جغرافية تكون جامعة 

مانعة وَيُجبُّ بعضها بعضاً. ويف تلك الحالة يكون إطار املرحلة الثانية إطار منطقة. 

أُُطر املعاينة الرئيسية   7 - 1 - 4

هنا سنذكر بإيجاز مفهوم إطار املعاينة الرئييس، الذي يناَقُش بقدر كبري من التفصيل يف الفرع 4 - 2   -  37
أدناه.

إلطار املعاينة الرئييس إطار ُيستخدم الختيار عيّنات إما الستقصاءات متعددة، لكل منها مضمون مختلف،   -  38
وإما الستخدامه يف حلقات مختلفة من استقصاء مستمر أو دوري. وفيما عدا التحديث الدوري عند االقتضاء، يظل 
إطار املعاينة نفسه عىل حاله ال يتغري من استقصاء إىل آخر أو من حلقة إىل أخرى من االستقصاء نفسه. وبدالً 
من ذلك — وهذه خاصيته املتميزة — ُيصّمم إطار املعاينة الرئييس وُيبنى ليكون إطاراً ثابتاً راسخاً الختيار 

العيّنات الفرعية الالزمة الستقصاءات خاصة أو دورات من االستقصاء نفسه عىل مدى فرتة ممتدة من الزمن. 
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الرئيسية91 والعيّنات  املعاينة  أُُطر 

املشاكُل املشرتكة بني األُُطر واإلصالحاُت املقرتحة   8 - 1 - 4

املشاكل التي تظهر يف استقصاءات األرُس املعيشية من األُُطر املعيبة تشمل تحيزاً من غري تحيزات املعاينة   -  39
وتباُيناً يف املعاينة، عىل حد سواء. وكما قيل ضمناً من قبُل، تقع املشاكل املشرتكة عندما يكون إطار املعاينة قد 
عفا عليه الزمن، أو غري دقيق، أو غري كامل. يف األغلبية الساحقة من االستقصاءات الوطنية العامة األغراض، يكون 
اإلطار األسايس هو أحدث تعداد للسكان، وهو اإلطار املشار إليه يف هذا الفرع. وغالباً ما تحدث مشاكل البىل وعدم 
الدقة وعدم االكتمال مجتمعًة يف األُُطر القائمة عىل أساس تعداد السكان. وهي تميل إىل التعاُظم كلما ازدادت 

الفرتة الفاصلة بني التعداد واالستقصاء.

ُذكر أن اإلطار يجب أن يكون حديثاً جداً لكي يعكس الوضع الراهن للسكان. فاإلطار الذي يقوم عىل   -  40
تعداد أُجرَِي قبل خمس سنوات، مثالً، ال يأخذ يف الحسبان بشكٍل كاٍف نمو السكان والهجرة. حتى إطار التعداد 
الحديث يمكن أن يكون غري كامل ويسبب مشاكل إزاء استقصاءات األرُس املعيشية إن لم يشمل الثكنات العسكرية 
ل وغريهم من املجموعات السكانية الفرعية التي ال تعيش يف ترتيبات أرُس معيشية  وسكان القوارب والبدو الرحَّ
تقليدية. األخطاء الواردة يف أُُطر التعداد، الجديدة منها والقديمة، تشّكل مشاكل متنوعة من بينها مشاكل تتعلق 

بتكرار قائمات األرُس املعيشية، وإغفال تسجيل األرُس، أو األرُس املعدودة أو املشفرة يف منطقة التعداد الخطأ. 

تكون االسرتاتيجيات املالئمة ملعالجة أُُطر التعداد القديمة أو غري الدقيقة أو غري املكتملة، جزئياً، رهينة:   -  41 
)أ( أهداف االستقصاء و)ب( عمر اإلطار. ففيما يتعلق بأهداف القياس، إذا ُصمم االستقصاء عن قصد ليشمل 
ل يكفي. ومن جهة أخرى، ينبغي  األرُس املعيشية غري املتنقلة فقط فإن إطار التعداد الذي يستثني أرُس البدو الرحَّ
ل إذا قصد باالستقصاء أن يشملهم )يف البلدان التي يوجدون فيها(.  تطوير إجراء إلنشاء إطار ألرس البدو الرحَّ
ويف هذا الصدد، تتوقف مسألة ما إذا كان إطار التعداد كامالً أم ال عىل تعريف املجموعة السكانية املستهدفة أو 

املجموعات السكانية الفرعية املستهدفة التي ُيراد شمولها باالستقصاء. 

تختلف إصالحات املشاكل الناجمة عن البىل واألخطاء، وذلك يتوقف عىل مدى تقادم التعداد. فمع أنه ربما   -  42
ال يكون من الحكمة أن نضع قاعدة دقيقة، ينبغي بسبب تنُوع األحوال الوطنية أن نكتفي بقاعدة تقريبية تسرتشد 
بها اسرتاتيجيٌة مالئمة لتصحيح اإلطار أو تحديثه، وتحدد ما إذا كان التعداد قد مىض عليه أكثر من سنتني. وفيما 
يتعلق باألخطاء التي هي من النوع املذكور يف الفقرة 40، تنطبق عليها اإلصالحات الواردة يف الفرعني 4 - 1 - 2 

و4 - 1 - 8. 

أُُطر التعداد التي مىض عليها أكثر من سنتني   1 - 8 - 1 - 4

ينطبق الوضع األول عىل البلدان التي أجرت تعدادت قديمة — تعدادات مىض عليها سنتان أو أكثر.   -  43
هذه األُُطر القديمة هي التي تشّكل أكرب التحديات لتصميم العيّنات الستقصاء األرُس املعيشية، ال سيما يف املدن 
الرسيعة النمو. وإن تحديث إطار التعداد القديم يف البلد بأرسه هو الحل األمثل ألنه، إن نجح، سيضمن أن تكون 
بيانات االستقصاء الناشئة أكثر دقة بكثري، من حيث تغطية االستقصاء وأكثر ما تكون موثوقية. وهي من سوء 
الحظ أغىل ما تكون تكلفة واستنزافاً للوقت وهي لذلك غري عملية. ومع ذلك، ربما ال يوجد بديل يف هذه البلدان 

التي تقاَدم فيها التعداد إىل درجة خطرية. 

يوجد، بدالً من التحديث الكامل، حلٌّ وسط ُيحدَُّث بموجبه اإلطار يف املناطق املستهدفة فقط، ويعرُِّف   -  44
هذه املناطق خرباء ُقطريون لهم معرفة بأنماط النمو والتحوُّالت الديمغرافية. وإن تحديث إطار التعداد مسألة 
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بسيطة إىل حد ما: فكل ما يلزم هو مقاس جديد للحجم. ألغراض تحديث اإلطار، ُيعرَُّف مقاس الحجم بأنه عدد 

وحدات السكن، ال عدد األرُس املعيشية أو األشخاص.

من األهمية بمكان االعرتاف بأن مقاس الحجم ال يحتاج إىل أن يكون دقيقاً لكي تكون منهجية العيّنة   -  45

، مثالً، بأن منطقة تعداد تضم 122 أرسة معيشية بناًء عىل أساس التعداد السابق،   صحيحة. فإذا ساد الظنُّ

ال داعي للقلق إذا كان فيها اآلن 115 او 132 أرسة. لهذا السبب ليس من املفيد محاولة تحديث اإلطار يف األحياء 

القديمة الراسخة التي تغريت قليالً عىل مر العقود، حتى وإن كان السكان األفراد يذهبون ويجيئون. إنما الذي 

يهم، بدالً من ذلك، هو الفرق الجذري يف الوضع الراهن مقارنًة بما كان عليه يف وقت إجراء التعداد — بمعنى 

أن يوجد 250 أرسة معيشية بينما كان ُيتوّقع أن تكون هناك 100 أرسة. هذه األوضاع يرجح أن تحدث يف أحياء 

تمر بنمو كبري أو ُتهدم فيها منازل، مثل أحياء املستقطنني عىل أطراف املدينة، وإقامة املباني الشاهقة يف مواقع 

وهدم بيوت يف مواقع أخرى. هذه املناطق هي املناطق املستهدفة للتحديث. وسوف ُيعتمد عىل املتعاونني والخرباء 

الُقطريني للمساعدة يف تعيني املناطق املستهدفة ويشمل هذا طبعاً املناطق التي حدثت فيها تغريات بعد التعداد 
فقط. 

يستتبع التحديث بوجه عام عدة خطوات من بينها )أ( تعيني مناطق التعداد التي تشكل املناطق املستهدفة،   -  46
و)ب( طواف رسيع لعدِّ مناطق التعداد املتأثرة ملعرفة مقاس الحجم الحايل، و)ج( مراجعة ملف التعداد لرؤية 
مقاس الحجم املحدَّث. وحقيقة أن مقاساً تقريبياً للحجم يكفي، كما ُذكر، هي السبب يف الدعوة إىل الطواف إلجراء 
عدِّ رسيع لتعيني وحدات السكن بدالً من األرُس املعيشية. وليس من الرضوري يف الطواف للعدِّ الرسيع أن ُتطرق 
األبواب لعدِّ الوحدات السكنية إالّ، ربما، يف املساكن املتعددة الوحدات، التي ال يكون فيها عدد الوحدات ظاهراً إالّ 

بدخول املبنى. 

لتثبيت احتماالت االختيار لوحدات  التي ُوصفت أعاله رضوري  القديم بالطريقة  التعداد  أُُطر  تحديث   -  47
م ال يف  املرحلة قبل األخرية، من َثمَّ موثوقية تقديرات االستقصاء. يساعد التحديث، عىل وجه الخصوص، عىل التحكُّ
الحجم اإلجمايل للعيّنة فقط، وإنما أيضاً يف أعباء عمل املوظفني امليدانيني يف وضع القائمات وإجراء املقابالت. عالوة 
عىل ذلك، يقلل احتماالت مواجهة مجموعات كبرية يف امليدان يتبني أنها أكرب كثرياً مّما كان متوّقعاً واالضطرار إىل 
تقسيمها إىل عيّنات فرعية أو اتخاذ إجراء آخر بشأنها. ومما يتصل بالنقطة األخرية حقيقة أن التقسيم إىل عيّنات 
 فرعية يتطلب ُمعاِمالت ترجيح للتعديالت — ويف هذا تعقيد لتجهيز البيانات. سُيَخفَُّض هذا االحتمال إىل حد 

ال تواَجُه فيه مجموعات كبرية غري متوقعة بعد اختيار العيّنات يف املرحلة قبل األخرية. 

لألرُس  الراهنة  القائمات  تجميع  املعيشية  األرُس  املعيارية الستقصاء  العيّنة  تصميم  يستتبع  أن  ُح  يرجَّ  -  48

املعيشية يف املجموعات املختارة للعيّنة. يف هذه الحالة، يحدث أيضاً تحديث االختيار يف املرحلة قبل األخرية )انظر 

اإلشارة إىل االحتمال املتناسب مع الحجم املقدَّر يف اختيار العيّنات، الذي ينطبق — هنا أيضاً — يف الفرع التايل(. 
لهذا السبب ربما تشبه القائمات الراهنة للمجموعات املختارة للعيّنة، التي لم يتم تحديثها، قائمات التعداد شبهاً 
قوياً )وإن كان هذا غري مضمون(. غري أنه يمكن أن نتوقع أن تسفر املجموعات املختارة للعيّنة من الفرع املحدث 

من إطار التعداد عن قائمات حديثة تختلف اختالفاً كبرياً عن قائمات التعداد — من حيث مجم�وع ع�دد األرُس 

املعيشية وتعيينها عىل وجه التحديد أيضاً. 

بتباُين  العيّنة ال  إبداء نقطة أخرية واحدة حول استخدام تعداد قديم، وهذا يتعلق بصحة  ينبغي هنا   -  49

العيّنات. ُتختار املجموعات عادًة، كما ُذكر سابقاً، باحتمال متناسب مع الحجم. ومن شأن عدم تحديث مقاس 
الحجم يف حالة املجموعات التي شهدت نمواً كبرياً، قبل اختيار العيّنة، أن يسفر عن تمثيل املناطق التي كانت فيها 

05-67060 Chapter 04.indd   92 10/06/2010   2:29:17 PM



الرئيسية93 والعيّنات  املعاينة  أُُطر 

أعداد صغرية من األرُس املعيشية يف وقت التعداد، لكنها شهدت نمواً كبرياً بعد ذلك، تمثيالً قليالً إىل حد خطري. 
ُح أن تكون خصائص األشخاص الذين يعيشون  وستكون نتائج االستقصاء متحيزة ومضللة طبعاً، ألنه يرجَّ
يف هذه املناطق التي شهدت نمواً كبرياً مختلفة جداً عن خصائص األشخاص الذين يعيشون يف األحياء األكثر 

استقراراً. 

أُُطر التعداد التي مىض عليها سنتان أو أقل   2 - 8 - 1 - 4

ينطبق هذا الفرع عىل البلدان التي أجريت فيها تعدادات — حديثة نسبياً إذ أجريت خالل السنة املاضية   -  50
أو السنتني املاضيتني — ولذلك ال تحتاج إىل تحديٍث عامٍّ لإلطار. يف هذه الحاالت، ُتختار املجموعات باستخدام 
مقاس الحجم للتعداد األصيل، ألن من املتوقع أن يكون دقيقاً. فالتحديث يف حد ذاته ال ُيجرى إالّ يف املرحلة قبل 
األخرية من مراحل االختيار عندما يقوم موظفو امليدان بإعداد قائمات جديدة لألرُس املعيشية يف مجموعات العيّنة. 
االقتضاء،  العيّنات، حسب  الرتجيح يف  ُمعاِمالت  الراهنة وتعدَّل  القائمات  للعيّنة من  املعيشية  األرُس  وسُتختار 
وفقاً لإلجراءات التي نوقشت يف الفرع 3 - 7 - 2 فيما يتعلق بَكون احتمال االختيار للعيّنة متناسباً مع الحجم 

املقدَّر. 

-  بينما يمكن أن تكون بضع مجموعات يف عالَم اإلطار قد نمت نمواً كبرياً منذ إجراء التعداد، ال ُيتوّقع أن   51
يكون عدد هذه الحاالت كبرياً جداً بحيث يؤثر تأثرياً كبرياً إما يف العمليات امليدانية وإما يف دقة االستقصاء. وإذا 
حدث أن وقعت مجموعات من هذا القبيل يف العيّنة يمكن تقسيمها إىل قطاعات فرعية إذا لزم ذلك. ومما ُيذكر أن 
التقسيم إىل قطاعات فرعية، أو “التقطيع”، كما ُيقال عنه، إجراء ميداني ُيقصد به تخفيف عبء العمل يف وضع 
القائمات. وينطوي هذا اإلجراء عىل )أ( تقسيم املجموعة األصلية إىل أجزاء، تكون يف العادة أرباعاً، و)ب( اختيار 
واحد منها اختياراً عشوائياً إلدراجه يف القائمة، و)ج( اختيار األرُس املعيشية املراد مقابلتها من ذلك القطاع. هذا 
ُن موثوقية املعاينة ألن كل قطعة من العيّنة ستحمل ُمعاِمَل ترجيح مساوياً لعدد  التقسيم إىل قطاعات ال ُيحسِّ
القطع يف املجموعة — عامل مقداره 4 إن كان املجموعة قد قسمت إىل أرباع. غري أن التقسيم الفرعي يساعد يف 
احتواء التكاليف امليدانية. وربما تحدث الحاجة إىل التقطيع حتى وإن كان التعداد حديث العهد، وذلك يف مناطق 
التعداد التي شهدت نمواً كبرياً منذ إجراء للتعداد. وعندما يكون التعداد حديثاً جداً يتوقع أن يكون عدد هذه 

املناط�ق قليالً جداً. 

ينبغي مالحظة أن أنواع األخطاء التي ُذكرت من قبل ) تكرار التسجيل، أو إغفال تسجيل األرُس املعيشية،   -  52 
ُح جزئياً عندما ُيجرى تحديث يستتبع وضع قائمات جديدة باألرُس  أو الخطأ يف تعيني منطقة التعداد( تصحَّ
يف  املعيشية  لألرُس  جديدة  قائمات  عىل  للحصول  آخر  قوي  سبب  طبعاً  هذا  األخرية.  قبل  املرحلة  يف  املعيشية 

االستقصاءات.

عندما ُيستخدم اإلطار لغرض آخر   3 - 8 - 1 - 4

من  لنوع  خّصيصاً  ُوضع  الذي  املعيشية  األرُس  إطار  كان  إن  أحياناً  االستقصاءات  مديرو  يتساءل    -  53
االستقصاءات يمكن أن يصلح الستقصاء آخر. هل يمكن إلطار معاينة يقصد به استقصاء للقوى العاملة، مثالً، 
أن ُيستخدم يف تصميم عيّنة لقياس األحوال الصحية أو اإلعاقة أو الفقر أو الحيازات الزراعية؟ غري أنه ليس اإلطار 
م بها إىل طبقات. يمكن أن ُتستخدم األُُطر، يف  نفسه هو الذي تكون فيه املشكلة عادًة، وإنما الطريقة التي ُيقسَّ
أوانها لالستقصاء املقصود  معظم الحاالت، الستقصاءات مختلفة ما لم تكن غري كاملة وغري دقيقة وقد فات 
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الع عىل إطار غري مالئم الستعماالت متعددة. فإذا كان استقصاء يركز عىل  استعمالها فيه. انظر أدناه مثاالً لالطِّ
تكلفة املعيشة، مثالً، يستند إىل املجتمعات الحرضية فقط )هذا ما يكون عليه الحال يف الواقع غالباً(، سيستثني 
إطار املعاينة املناطق الريفية. ومن الواضح أن هذا اإلطار لن يكون مناسباً لتقدير الفقر يف البلدان التي يكون 

الفقر فيها أساساً ظاهرة ريفية. 

غري أن معظم استقصاءات األرُس املعيشية تكون استقصاءات ذات غرض عام، ال من حيث مضمونها   -  54
فقط، وإنما أيضاً من حيث تصميم عيناتها. واستقصاء القوى العاملة، مثالً، يشمل يف العادة معلومات مساعدة يف 
الديمغرافيا، والتحصيل العلمي، ومواضيع أخرى. ويف هذه الحاالت، يكون تصميم العيّنات املناسب ذا غرض عام 
أيضاً، مما يوحي باستخدام إطار معاينة تقليدي — إطار يشمل جميع األرُس املعيشية يف الدولة. ويمكن تقسيم 
اإلطار إىل طبقات، حول متغري ُيعنى خّصيصاً بقياس القوى العاملة. وربما تصنف مناطق التعداد، مثالً، وفقاً 
للمتغري، الذي هو النسبة املئوية للعاطلني عن العمل يف التعداد األخري. ربما ُتنشأ آنذاك ثالث طبقات من مناطق 
التعداد — واحدة تكون فيها نسبة البطالة منخفضة، والثانية متوسطة والثالثة عالية. هذا، كما ُذكر آنفاً، قرار 
تقسيم إىل طبقات. اإلطار نفسه ال يتأثر به. وسيكون الحل “إلغاء تقسيم اإلطار إىل طبقات” إذا أريد استعماله 

يف استقصاء آخر كاستقصاء صحي، مثالً. 

من املهام األساسية لخبري املعاينة اإلحصائي تقدير إطار املعاينة يف عني املكان، عندما يراد استخدامه   -  55
لنوع آخر من االستقصاءات. وسوف يستتبع التقدير ضمان كون اإلطار بالشكل الذي ُوضع فيه يستطيع تلبية 
أهداف القياس يف االستقصاء املقرتح، ال سيما من حيث الكمال والدقة والحداثة )التي تناقش يف كل فروع هذا 

الفصل(. 

أُُطر املعاينة الرئيسية  2 - 4
يمكن أن تكون العيّنات الرئيسية فّعالة التكلفة وذات كفاءة من حيث التكلفة عندما ُيجري البلد عدداً   -  56
كافياً من االستقصاءات أو حلقات دورية من االستقصاء نفسه الستدامة استخدامها. وربما يكون غنياً عن البيان 
أنه يجب تصميمها تصميماً صحيحاً لكن من األهمية بمكان أيضاً صيانتها عىل الوجه الصحيح عىل مر الزمن. 

ومما ُيذكر أن األمم املتحدة )1986( تصف معاملة أشمل بكثري ألُُطر املعاينة الرئيسية واستخداماتها. 

تعريف العيّنة الرئيسية واستخداماتها   1 - 2 - 4

إطار )أو أُُطر( املعاينة يف املرحلة األوىل من مراحل االختيار يف استقصاء لألرُس املعيشية يجب أن يشمل   -  57
جميع السكان املستهدفني. وعندما ُيستخدم هذا اإلطار الستقصاءات متعددة أو حلقات متعددة من االستقصاء 

نفسه، يعرف باسم إطار املعاينة الرئييس، أو ببساطة العيّنة الرئيسية.

استخدام إطار العيّنة الرئيسية هو االسرتاتيجية املفضلة ألّي بلد يوجد لديه برنامج استقصاءات لألرُس   -  58
املعيشية مستمر وعىل نطاق واسع بني عمليات التعداد. وعىل العكس من ذلك، عندما ال يوجد برنامج استقصاءات 
مستمر، ال يوىص بالعيّنات الرئيسية بوجه العموم. وهناك وفورات ناتجة عن الحجم الكبري يف استخدام وحدات 
اإلطار نفسها عىل مر الزمن ألن جانباً كبرياً من تكلفة املعاينة تحدث يف عمليات تطوير اإلطار الرئييس، ال يف كل 
مرة ُيجرى فيها استقصاء. أما البلدان التي تجري استقصاًء وطنياً يف بعض األحيان فقط بني عمليتي تعداد 

للسكان، من جهة أخرى، فلن تستفيد كثرياً من استغالل تصميم إطار العيّنة الرئيسية. 
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-  تشمل خصائص العيّنة الرئيسية عدد الوحدات يف املرحلة األوىل من مراحل االختيار وأحجامها وأنواعها.   59
تتألف العيّنة الرئيسية، بوجه عام، من االختيار األّويل لوحدات املعاينة األّولية التي تظل ثابتة لكل عيّنة فرعية. 
املعيشية  األرُس  االختيار، مثالً  األخرية من مراحل  العادة متغرية. واملرحلة  الالحقة تكون يف  املراحل  أن  الحظ 
الخاصة التي ُتختار للمقابلة، تكون يف العادة مختلفة يف االستقصاءات املستقلة، بينما يمكن أن تكون هي نفسها 

أو تتداخل جزئياًً مع أرُس أخرى يف االستقصاءات املتكّررة. 

الخصائص املثالية لوحدات املعاينة األّولية  2 - 2 - 4 
املستخدمة يف إطار العيّنة الرئيسية   

تظهر املبادئ التي تحكم إنشاء إطار العيّنة الرئيسية بضعة اختالفات عن مبادئ أُُطر املعاينة بوجه عام.   -  60
فيجب أن يكون اإلطار الرئييس أكمل وأدق وأحدث ما يمكن عملياً. أما إطار العيّنة الرئيسية الستقصاء األرُس 
املعيشية فهو مجرد إطار عيّنة عادية يطوَُّر يف األحوال النمطية من أحدث تعداد للسكان. وألن اإلطار الرئييس 
يمكن أن يستخدم يف كامل الفرتة الفاصلة بني تعدادين، فهو يتطلب عادًة تحديثاً دورياً ومنتظماً، مرة كل سنتني 
 أو ثالث سنوات، مثالً. وهذا يخالف اإلطار العادي الذي يرجح أن يحدَّث عىل أساس مخّصص، وال ُيفعل ذلك 

ُط إلجراء استقصاء معني.  إالّ عندما يخطَّ

الخصائص التي تشجع عىل وضع إطار رئييس هي — وهذا يشء متنبأ به — شبيهة بخصائص أُُطر   -  61
املعاينة بوجه عام. ويكون تعريف الوحدات التي ُيراد استخدامها باعتبارها وحدات املعاينة األّولية، مثالً، مضغوطاً 
بمطلب أن تكون من قبل وحدات منطقة مرسومة خرائطها. غري أن هذه ليست مضايقة شديدة ألن وحدات اإلطار 
ستعرَّف دون استثناء بأنها وحدات إدارية أُنشئت من قبل ألغراض تعداد السكان. غري أن ثّمة مطلباً هاماً يمكن 
أن يختلف عن مطالب أُُطر املعاينة العادية، وهو أن حجم وحدة املعاينة األّولية يجب أن يكون كبرياً إىل حد يكفي 
الستيعاب استقصاءات متعددة دون رضورة مقابلة نفس املستجيبني مقاَبالت متكررة؛ لكن حتى هذه الظاهرة 

يمكن التخيل عنها يف تطبيقات معيّنة.

مثال 

أساس تصميم ذي  يقوم عىل  األوضاع  اسُتخدم يف بعض  الرئييس  اإلطار  أنواع  من  نوع خاص  هناك 
مرحلتني. تنطوي املرحلة األوىل عىل عيّنة كبرية من مناطق التعداد )أو وحدات مناطق صغرية وُرسمت 
خرائطها عىل نحو مشابه(. ُتختار عيّنة فرعية من عيّنة وحدة التعداد الرئيسية لكل استقصاء مستقل 
أو تقسم بطريقة أخرى إىل قطاعات فرعية لتطبيق  يستخدم اإلطار. وتوضع قائمة لكل عيّنة فرعية 
ط فيه فعلياً لالستقصاء. ونقول، زيادة يف اإليضاح: إن العيّنة الرئيسية  االستقصاء يف الوقت الذي ُيخطَّ
يمكن أن تشمل 000 10 منطقة تعداد، منها 000 1 وحدة عبارة عن عيّنات فرعية الستقصاء العمالة. 
توضع قائمة باألرُس املعيشية يف مناطق التعداد األلف التي ستختار منها عيّنة للمرحلة الثانية قوامها 
15 أرسة معيشية ُتختار لالستقصاء من كل منطقة تعداد. يف السنة التالية، ُتختار من العيّنة الرئيسية 
 عيّنة فرعية أخرى قوامها 800 منطقة تعداد الستخدامها يف استقصاء صحي، وهلم جراً. بهذه الطريقة، 

ال ُتستخدم أّي منطقة تعداد أكثر من مرة، ومن هنا سيكون حجم وحدة املعاينة األّولية غري ذي شأن. 

-  غري أن حجم وحدة املعاينة األّولية هام ألن جميع العيّنات الفرعية التي يولدها اإلطار الرئييس يجب أن   62
تأتي من نفس مجموعة وحدات املعاينة األّولية؛ ويف املثال الوارد أعاله، مناطق التعداد هي وحدات املعاينة األّولية 
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وُتستخدم مجموعة فرعية مختلفة من مناطق التعداد يف كل عيّنة فرعية. ومما يذكر أن اختيار وحدات املعاينة 
األّولية يف عيّنة رئيسية ليس مسألة خاصة ألن الطريقة ستكون نفس الطريقة سواء أكانت لعيّنة رئيسية أم ألية 
عيّنة أخرى. وستكون الطريقة بوجه عام طريقة االحتمال املتناسب مع الحجم، إالّ يف بعض الحاالت النادرة حيث 
تكون وحدات املعاينة األّولية متساوية يف الحجم تقريباً؛ ويف تلك الحالة يمكن استخدام عيّنة تقوم عىل َتساوي 

االحتماالت مؤلفة من وحدات معاينة أّولية. 

استخدام العيّنات الرئيسية لدعم االستقصاءات   3 - 2 - 4

ناقش الفرع 3 - 3 - 7 كيف تلزم عيّنة كبرية للعينات الرئيسية بغية توفري عدد كاٍف من األرُس املعيشية   -  63
لدعم استقصاءات متعددة عىل مدى بضع سنوات دون حاجة إىل مقابلة نفس املستجيبني مراراً وتكراراً. وتشّكل 
أحجام العيّنات املتوّقعة لجميع االستقصاءت املتوّقعة واملحتملة، التي يمكن أن تستخدم إطار العيّنة الرئيسية، 
التي  ُتقاَبل 000 50 أرسة يف مختلف االستقصاءات  أنه  املَعلَمات الرئيسية يف تصميم إطارها. وُيتوّقع، مثالً، 
َستخُدُمها العيّنة الرئيسية، وستكون لدى فريق املعاينة املعلوماُت األساسية التي يحتاج إليها لتقرير عدد وحجم 
وحدات املعاينة األّولية. عالوًة عىل ذلك، يمكن تطوير خطة لتنفيذ االستقصاء من حيث استخدام العيّنة الرئيسية، 

كما يظهر يف العيّنة التالية )انظر الشكل الوارد يف الفرع 3 - 3 - 7 للمقارنة(. 

مثال 

كما جاء يف املثال الوارد يف الفرع 3 - 3 - 7، تضّم العيّنة الرئيسية يف البلد ألف 000 50 أرُسة معيشية. 
َط لثالثة استقصاءات ستكون أحجام العيّنة واملجموعات فيها كما ييل: 000 16 أرُسة معيشية،  وقد ُخطِّ
12 أرسة من كل مجموعة  12 أرسة،  والنفقات؛ و000  اإليرادات  6 أرس من كل مجموعة الستقصاء 
الستقصاء القوى العاملة؛ و000 10 أرسة معيشية، 20 أرسة من كل مجموعة لالستقصاء الصحي. وقد 
اختريت أحجام املجموعات املختلفة لكي تتصدّى لآلثار املختلفة )بحسب نوع االستقصاء( آلثار التصميم. 
استقصاءات  الستخدامها يف  احتياطاً  تبقى  إضافية  توجد 000 12 أرسة معيشية  ذلك،  إىل  باإلضافة 
أّولية  معاينة  وحدة   4  167 مجموعه  ما  لها  املخطط  الثالثة  االستقصاءات  تتطلب  لزمت.  إذا   أخرى 
)000 6/16 + 000 12/12 + 000 20/10(. وملا كان مضمون االستقصاءات التي يمكن أن تستخدم 
 العيّنة الفرعية االحتياطية غري معلوم، تقرر التخطيط لحجم مجموعة مقداره 12 وحدة، مما يضيف 
000 1 وحدة معاينة أّولية، حتى يبلغ املجموع الكيل 167 5 وحدة. لذلك يقرر فريق تصميم العيّنة 
الرئيسية أن ينشئ عيّنة رئيسية مقدارها 200 5 وحدة معاينة أّولية. ويجب أن يأخذ تعريف وحدة 
املعاينة األّولية يف الحسبان عدَد األرُس املعيشية املراد مقابلتها. يف هذا الشكل، يجب أن تكون كل وحدة 
معاينة أّولية كبرية إىل حد أن ينتج عنها 50 أرسة معيشية ملقابلتها. عندئٍذ يستطيع فريق املعاينة، بهذه 
املعلومات، أن يقّرر أّي وحدة جغرافية تخدم عىل أفضل وجه لتعريف وحدات املعاينة الرئيسية. فإذا كان 
يف البلد ألف، مثالً، مناطق تعداد تضّم الواحدة منها يف املتوسط 100 أرسة معيشية، والتباُيُن بني أحجامها 

واملتوسط ال يكاد يذكر، يكون من املعقول استخدام مناطق التعداد هذه وحدات معاينة رئيسية. 

ميزات استخدام إطار العيّنة الرئيسية عدة مرات   1 - 3 - 2 - 4

توجد ميزات بارزة الستخدام عيّنة رئيسية. األوىل واألهم هي أن خطة العيّنة الرئيسية تعمل بمثابة أداة   -  64
تنسيق للوزارات الفنية وغريها، التي لها مصلحة يف أّي برنامج إحصاء وطني. وهذا ينطبق عىل عدة جوانب لعملية 
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م بالتكاليف ووضع إجراءات  إجراء االستقصاءات تتجاوز اعتبارات املعاينة يف حد ذاتها، يتعلق معظمها بالتحكُّ
موحدة يف مختلف القطاعات فيما يتعلق بالتعاريف اإلحصائية، وصياغة أسئلة االستقصاءات وإجراءات تشفري 

البيانات.

توجد ميزة رئيسية لربنامج العيّنات الرئيسية، وهي أنه يستخدم وحدات املعاينة األّولية نفسها. ويمكن   -  65
تنظيم مجموعة موظفني ميدانيني وإبقاؤها طيلة دورة حياة العيّنة الرئيسية. فيمكن، مثالً، استئجار املُقاِبلني 
وتدريبهم وإبقاؤهم متاحني يف بداية برنامج العيّنات الرئيسية عندما ُيعرف مكان وجود وحدات املعاينة األّولية 
لجميع االستقصاءات التي سُتستعمل اإلطار ملدة عرش سنني، مثالً. ويمكن استئجار املُقاِبلني محلياً، بالعدد الالزم، 
من بني املقيمني يف وحدات املعاينة األّولية للعيّنة الرئيسية أو بالقرب منها. ويمكن توليد مواد االستقصاء، كخرائط 
وحدات املعاينة األّولية وصحائف قائمات األرُس املعيشية، عند بداية برنامج العيّنات الرئيسية، مما يوفر الوقت 
وسداد نسبة كبرية من تكاليف عملية االستقصاء لجميع االستقصاءات املتوّقعة. وتتيح االستخدامات املتعددة 
م باألخطاء من غري أخطاء املعاينة وحتى عدم االستجابة. ذلك ألن الزيارات  للعيّنة، باإلضافة إىل ذلك، فرصًة للتحكُّ
ن من تسجيل مواقف هؤالء املستجيبني ومالحظة املشاكل التي تظهر يف مجاالت  املتكررة لنفس املستجيبني قد تمكِّ
مختلفة، بغية وضع تدابري تصحيحية يف االستقصاءات الالحقة. غري أن من املهم هنا أيضاً توكيد أن هذه الفوائد 

ال تحدث إالّ عندما ُتستخدم العيّنة الرئيسية استخداماً مكثَّفاً. 

تشمل امليزات األخرى للعيّنات الرئيسية، بوجه عام، سواٌء اُسُتعملت وحدات املعاينة األّولية نفسها يف   -  66
تصميم ذي ثالث مراحل أم وحدات معاينة أّولية مختلفة يف تصميم ذي مرحلتني، إمكانية )أ( دمج البيانات تحليلياً 
من تطبيقني اثنني أو أكثر للعيّنة الرئيسية باستخدام مضامني مختلفة، و)ب( االستجابة برسعة لالحتياجات غري 

املرئية إىل جمع البيانات.

أوجه القصور يف االستخدامات املتعددة إلطار العيّنات الرئيسية   2 - 3 - 2 - 4

توجد يف العيّنة الرئيسية بعض أوجه القصور املمكنة، كتلك التي تستنفد وحدات املعاينة األّولية، أي   -  67
حني ال تبقى أرُس معيشية إذا أُفرط يف استخدام اإلطار الرئييس. لكن يمكن تجنب ذلك بواسطة التخطيط الكايف 
مسبقاً. ومع أنه ليس من املمكن التنبؤ بكل استخدامات العيّنة الرئيسية املمكنة طيلة دورة حياتها، لكنَُّه يمكن 

تخصيص العيّنات الفرعية االحتياطية الستخدامات ممكنة ما دامت العيّنة الرئيسية كبرية بما فيه الكفاية.

يوجد وجه قصور آخر، وهو مقدار التحيز املتزايد باستمرار، الذي يحدث حني ال ُينفَّذ التحديث املالئم   -  68
كلما تقادمت العيّنة الرئيسية. وأخرياً، العيّنات الرئيسية غري مناسبة لتوفري البيانات يف استقصاءات “االحتياجات 

الخاصة”، كالتي ُتجرى يف أقاليم خاصة أو ملجموعات سكانية نادرة تكون موضع اهتمام. 

املخّصصات للمجاالت املختلفة )املناطق اإلدارية، إلخ.(   4 - 2 - 4

كانت املكاتب اإلحصائية الوطنية تتعرض لضغط متزايد لجدولة وتحليل بياناتها املتعلقة باستقصاء األرُس   -  69
املعيشية ملناطق إدارية هامة دون الوطنية كاملناطق واألقاليم الهامة واملدن الكبرية. ويتوّقع من بعض البلدان، مثل 
فييت نام، أن تقدم بيانات روتينية عىل مستوى املقاطعة. هذه املتطلبات والتوقعات مدفوعة باحتياجات سياسية 
مرشوعة، ألسباب تقوم بوجه عام عىل أن الربامج االجتماعية – االقتصادية تركز عىل مناطق محلية وقد وضعت 

لهذه املناطق خالفاً للدولة بأرسها.

05-67060 Chapter 04.indd   97 10/06/2010   2:29:17 PM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  98تصميم 

هذه، بلغة العيّنات اإلحصائية، تقديرات للمجاالت، كما سبقت مناقشتها من قبل. ونظراً إىل أن أحجام   -  70

العيّنات الرضورية لتحقيق نتائج موثوقة أحجام هائلة، فهي تأتي بتكاليف باهظة غالباً ما تتجاوز ميزانيات 

االستقصاء التي تستطيع الحكومة بوجه عام أن تدبِّرها. وتؤثر الحاجة إىل بيانات املجاالت أيضاً يف تطوير إطار 

العيّنة الرئيسية. 

ُنِظَر يف عدد ونوع املجاالت املراد إنشاؤها يف الفرع 3 - 3 - 4، املتعلق بأحجام العيّنات، ولن تتكرر   -  71

املناقشة هنا. وحاملا ُتتََّخُذ تلك القرارات يمكن إنشاء إطار العيّنة الرئيسية. فقد يقّرر بلد ما، مثالً، أن االستقصاءات 

التي سُتجرى يف إطار برنامجه للعيّنات الرئيسية ستقدم بيانات ملجالني اثنني فقط — املجال الحرضي واملجال 

استقصاءاته  موارد  أن  منها،  واحد  لكل  تقديرات  يقّدم  أن  ويود  إقليماً،   12 فيه  آخر  بلد  يقّرر  وقد  الريفي. 

فيه  ثالث  بلد  وثّمة  املجاالت.  معاملة  األقاليم  ُعوملت  إذا  تلزم  التي  اإلضافية  العيّنات  أحجام  دعم   تستطيع 
50 إقليماً قد يقّرر أن إنتاج بيانات يف كل واحد من هذه األقاليم عملية باهظة التكلفة. وقد يقّرر، بدالً من ذلك، 

ينشئ  أالّ  بلد رابع  إقليماً. وقد يقّرر  ال� 50  ُم عليها  بأنها مجاالت وُتَقسَّ 8 مناطق جغرافية رئيسية  تعريف 

الوطنية املخّصصة تناسبياً، بحسب املنطقة  مجاالت يف حد ذاتها، وإنما ُيجدول — بدالً من ذلك — عيّنته 

واإلقليم واملنطقة الحرضية واملنطقة الريفية، ومدن كربى مختارة، بقصد نرش بيانات عىل الجمهور متعلقة بتلك 

املناطق الفرعية، التي يعترب حجم العيّنة فيها كبرياً إىل حد يكفي إلعطاء نتائج موثوقة إىل درجة معقولة. 

ال يعترب تخصيص املوارد للمجاالت يف األمثلة املذكورة أعاله ذا صلة، ألن العيّنة موزعة بالتناسب بني املناطق   -  72

الوطنية الفرعية التي هي موضع اهتمام. ففي حالة األمثلة الثالثة األوىل، يجب اتخاذ خطوات خاصة لتخصيص 

وحدات املعاينة األّولية التابعة للعيّنة الرئيسية. وبما أن تقدير املجاالت يفرتض التساوي يف املوثوقية بني املجموعات 

أو املناطق السكانية الفرعية، يجب اختيار نفس العدد من وحدات املعاينة األّولية من كل مجال — وهذا مطلب 

ثابت بغضِّ النظر عما إذا كان تصميم العيّنة مستنداً إىل عيّنة رئيسية أم ال. 

صيانة العيّنات الرئيسية وتحديثها  5 - 2 - 4

من حيث التأثري يف تغطية السكان، تعترب الصيانة الصحيحة إلطار العيّنة الرئيسية عنرصاً أساسياً يف   -  73

تطويرها ويف التخطيط الستخدامها. وُتستخدم العيّنة الرئيسية للبلد — أّي بلد — يف األحوال النمطية، للعقد 

الذي يفصل بني كل تعدادين، ويرجح أن يحدث بينهما تحوُّالت بعيدة املدى يف تحركات السكان. من الرضوري 

تحديث اإلطار بصورة دورية ليعكس التغريات السكانية لكي يظل “ممثالً” للسكان. 

يوجد نوعان هاّمان من أنواع التحديث. النوع األول، وهو األبسط، يستتبع إعداد قائمات جديدة لألرُس   -  74

املعيشية يف مجموعات العيّنات املختارة يف املرحلة قبل األخرية، وهذا إجراء يوىص به بوجه عام يف كل أجزاء هذا 

الدليل، سواء أكان ذلك لعينات رئيسية أم لتصاميم عينات ُتستخدم استخداماً منفرداً. وبذلك ُتحدَُّث مجموعات 

العيّنات تحديثاً تلقائياً لكي تعكس الهجرة واملواليد والوفيات. ومن شأن هذا النوع من التحديث، إذا انحرص يف 

مجموعات العيّنات، أن يساعد عىل تقليل أخطاء التغطية )غري أخطاء املعاينة( إىل الحد األدنى؛ لكن التباُين يف 

املعاينة يزداد عىل مر الزمن ما لم يتم تحديث اإلطار بأرسه. 

توجد أيضاً حاجة إىل تحديث اإلطار بأرسه، بصورة دورية، لكي يؤخذ يف الحسبان عىل الوجه الصحيح   -  75

النمو الذي يحدث عىل نطاق كبري بعد التعداد. هذا النمو، كما نوقَش من قبل، من النوع الذي يحدث يف بناء املباني 

ع مناطق املستقطنني يف املدن. وإن مناطق التعداد، التي يحدث فيها هذا النمو املرتفع،  السكنية الشاهقة وتوسُّ
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كانت أصغر كثرياً، بال استثناء، يف الوقت الذي أُنشَئ فيه إطار العيّنة الرئيسية. ونتيجة لذلك، تصبح مقاسات 
اختيارها باحتمال  لذلك تقل فرص  النمو.  إىل حد خطري بسبب تطور  الحقيقة  أقل يف تقديرها من  أحجامها 
متناسب مع الحجم إىل الحد األدنى. ويمكن أن يكون األثر عىل تباُين املعاينة جذرياً عندما يحدث أن ُتختاَر مناطق 

التعداد هذه، ألن مقاس الحجم الحايل ربما يكون أضعاف املقاس األصيل. 

يمكن تخفيض مشاكل مناطق النمو املرتفع وآثارها الضارة بالعيّنات الرئيسية تخفيضاً كبرياً بتنقيح   -  76
اإلطار بانتظام، كل سنتني أو ثالث سنوات، أو نحو ذلك. 

تناُوب وحدات املعاينة األّولية يف العيّنات الرئيسية   6 - 2 - 4

ُيحال القارئ إىل الفرع 3 - 9 - 2 من الفصل الثالث، املعنون “املعاينة لتقدير التغري أو االتجاه”، لالطالع   -  77
عىل مناقشة مفصلة فيما يتّصل باالستقصاءات املتكررة أو املستمرة، التي تهدف إىل قياس التغري أو االتجاه. 
وتوحي العيّنات املرتاكبة بوجود مرشوع عينات يستخدم أرساً معيشية بديلة عندما تكرر االستقصاءات. ومن 
األهمية بمكان أن نؤكد من جديد أن استخدام العيّنات املرتاكبة هو التقنية املفضلة لتقدير التغريَّ من سنة إىل 
ن من حدوث تراُكب جزئي من استقصاء إىل  السنة التالية، مثالً. ومن أساليب تبديل العيّنات التناُوُب الذي يمكِّ

استقصاء أو من مناسبة إىل مناسبة. 

أشري يف الفرع السابق إىل أن موثوقية املعاينة )وهذا يشء مرغوب(، واألخطاء غري أخطاء العيّنات )وهذا   -  78
يشء غري مرغوب( أكرب ما يكونان عندما ُتستخدم نفس األرُس املعيشية يف كل حلقة من حلقات االستقصاء. ونتيجًة 
لذلك، يسعى القائمون باالستقصاء عادًة إىل حل وسط باستخدام تراُكب جزئي يف العيّنة من حلقة إىل الحلقة التي 
تليها، ال سيما عندما ُيكرر االستقصاء ثالث مرات أو أكثر )انظر الفرع 3 - 9 - 2 لالطالع عىل األساس املنطقي 

للرتاُكب الجزئي(.

من أساليب إدخال الرتاُكب الجزئي تبديل أو تناُوب وحدات املعاينة األّولية يف العيّنة )خالفاً لتبديل األرُس   -  79
املعيشية يف وحدات املعاينة األّولية يف العيّنة(. وعندما توجد عيّنة رئيسية مؤلفة من وحدات معاينة أّولية، ُتستخدم 
ليس فقط لحلقات نفس االستقصاء، وإنما الستقصاءات متعددة، ال يقل عن ذلك أهميًة أن ُينظر بكل عناية يف 

إجراء تناوب بينها. 

لتنفيذ خطة التناوب تنفيذاً عملياً وإلعطاء نتائج ذات معنى ينبغي أن تكون درجة الرتاكب بني الفرتات   -  80
الزمنية مشابهة وثابتة طول الوقت. فإذا كان الرتاكب بني السنتني األوىل والثانية، مثالً، K يف املائة، ينبغي أيضاً 
أن تكون K يف املائة بني السنتني الثانية والثالثة، وبني الثالثة والرابعة، وَهلُمَّ جراً. وبناًء عىل ذلك، عندما يجري 

التناوب بني وحدات املعاينة األّولية كاملًة ينبغي إدراج هذه السمة يف تصميم التناوب. 

أمثلة ُقطرية للعيّنات الرئيسية   7 - 2 - 4

يعطي هذا الفرع توصيفات للعيّنات الرئيسية يف أربعة بلدان نامية، هي: كمبوديا، واإلمارات العربية   -  81
ح كل واحد منها سمات ومبادئ املعاينة الرئيسية، كاملعاينة ذات املرحلة  املتحدة، وفييت نام، وموزامبيق. ويوضِّ
الواحدة أو املرحلتني من وحدات املعاينة الرئيسية والتطبيق املرن الستقصاءات محددة تناَقش يف هذا الفصل. 
ُح سمات أخرى لتصميم العيّنة أُبرزت يف هذا الدليل. وتشمل هذه السمات، فيما تشمله،  باإلضافة إىل ذلك، توضَّ
التقسيم الضمني إىل طبقات، واالختيار األمثل لحجم املجموعة، بغية تخفيض آثار تصميم العيّنة وتخصيص 

العيّنات للمجاالت. 
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كمبوديا، 1998 - 1999   1 - 6 - 2 - 4

ح العيّنة الرئيسية لكمبوديا استخدام التصميم ذي املرحلتني. فثّمة عيّنة كبرية من وحدات املعاينة  توضِّ  -  82

األّولية تقّدم قائمة رئيسية بقطاعات منطقة من املرحلة الثانية أُدرجت يف عيّنات الستخدامها يف استقصاءات 

محددة. 

وضع املعهد الوطني لإلحصاءات يف كمبوديا عيّنة رئيسية يف سنة 1999 الستخدامها يف الربنامج الحكومي   -  83

الستقصاءات األرُس املعيشية بني كل تعدادين للسكان، وهي تتألف من استقصاء اجتماعي – اقتصادي دوري 

ويحتمل كذلك أن تجرى استقصاءات للصحة، والقوى العاملة، واإليرادات والنفقات، والديمغرافيا، واستقصاءات 

مخّصصة. كان تعداد السكان لسنة 1997 بمثابة إطار لتصميم العيّنة الرئيسية، التي ُنفَِّذت يف مرحلتني. كانت 

املرحلة األوىل اختيار وحدات املعاينة األّولية باحتمال متناسب مع الحجم، وُعرَِّفت هذه الوحدات بأنها ُقرًى كان 

مقاس حجمها عدد األرُس املعيشية كما جاء يف التعداد. وأُجري اختيار وحدات املعاينة األّولية كعملية حاسوبية. 

وتناولت املرحلة الثانية إنشاء قطاعات منطقة داخل وحدات املعاينة األّولية، التي أُجرَيت كعملية يدوية.

تقرََّر استخدام القرى كوحدات معاينة أّولية ألنها كبرية بما فيه الكفاية، يف املتوسط لتضم عدداً كافياً   -  84

من األرُس املعيشية )245 أرسة يف املناطق الحرضية و155 أرسة يف املناطق الريفية(، الستيعاب عدة استقصاءات 

فيما بني التعدادين. وهذا يجنِّب الناس عبء املقابالت املتكررة مع نفس املستجيبني. وقد ُنظر يف البديل املتمثل 

القرية فقط. ولم ُتشمل  التعداد، لكنه ُرفض ألن حجمها يعادل يف املتوسط نصف حجم  يف استخدام مناطق 

املجموعات السكانية الخاصة، كاملجموعات العابرة أو املقيمة يف مؤسسات، وال سكان الثكنات العسكرية، يف العيّنة 

الرئيسية. 

اختري ما مجموعه 600 وحدة معاينة أّولية يف العيّنة الرئيسية ألنه ساد شعور بأن هذا العدد يكفي لنرش   -  85

االستقصاء يف جميع أنحاء البلد عىل نحو يمثل جميع األقاليم تمثيالً كافياً. واسُتخدم يف اختيار العيّنة التقسيم 

َذ باستعراض ملف القرية بتتابع جغرايف — املناطق الحرضية والريفية وبحسب اإلقليم،  الضمني إىل طبقات، وُنفِّ

واملقاطعة والكميونة. وهكذا ُوزعت العيّنة الرئيسية توزيعاً تناسبياً بصورة تلقائية، بحسب املناطق الحرضية 

والريفية واألقاليم.

كانت يف العيّنة الرئيسية سمة طريفة يف كمبوديا، وهي عملية املعاينة يف املرحلة الثانية. فقد استدعى   -  86

ذلك، كما ُذكر أعاله، إنشاء قطاعات منطقة داخل وحدات املعاينة األّولية املختارة. وينبغي اإلشارة إىل أنه ينبغي 

عدم الخلط بني مفهوم املرحلة الثانية من بناء العيّنة الرئيسية ومفهوم املرحلة الثانية من اختيار العيّنة املتعلقة 

باختيار األرُس املعيشية الستقصاء معنّي. فقد ُشّكلت يف كل وحدة معاينة أّولية يف العيّنة الرئيسية املختارة قطاعات 

منطقة يضم واحدها 10 أرس )يف املتوسط( وكان تشكيلها مهمة كتابية يف عملية املكتب. ويف هذا السياق، لم 

َيستَدِع تشكيلها أّي عمل ميداني إالّ يف الحاالت غري االعتيادية، ألن دفاتر قائمات التعداد لسنة 1997 ومسودات 

الخرائط املوجودة اسُتعملت لهذه الغاية. وقد ُحسب عدد القطاعات التي أُنشئت يف كل وحدة معاينة أّولية يف العيّنة 

الرئيسية بتقسيم عدد األرُس الوارد يف تعداد السكان عىل 10 مع تقريب حاصل القسمة إىل أقرب عدد صحيح. 

فالقرية التي تضّم 187 أرسًة، مثالً، بحسب تعداد سنة 1997 ُقّسمت إىل 19 قطاعاً. 

شّكلت القطاعات املنشأة عىل هذا النحو لبنات البناء لكي ُتبنى بها العيّنات أو العيّنات الفرعية فيما يتعلق   -  87

 بتطبيقها عىل استقصاءات محددة. ويتم اختيار واحد من القطاعات أو أكثر من جميع وحدات املعاينة األّولية 
أو مجموعة فرعية منها، لكل استقصاء أو حلقة استقصاء تستخدم العيّنة الرئيسية. وتوجد ميزة هامة يف ذلك، 
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وهي أن إنشاء العيّنة الرئيسية بالطريقة التي ُوصفت تتيح فرصة لكل واحد من االستقصاءات املحّددة التي 
تستخدمها لكي يضع ُمعاِمالت ترجيحه ذاتياً، بحسب تفاصيل تصميم عيّنته. 

ثّمة ميزة رئيسية يف تصميم العيّنة الرئيسية، وهي أنها تسمح بكثري من املرونة يف الطريقة التي ُتقسم بها   -  88
إىل عيّنات فرعية الستخدامها يف استقصاءات محّددة. ومن شأن اختيار املجموعات ) أي القطاعات، بعبارة أخرى( 
لكل استقصاء أن ينتج مجموعًة مختلفة إن أُريَد ذلك. وتضّم وحدة املعاينة األّولية يف األحوال النمطية 18 - 30 
قطاعاً، فتوفر عدداً من القطاعات يف كل وحدة معاينة أّولية يكفي للمشاركة يف جميع االستقصاءات. عالوًة عىل 
ذلك، يمكن تكرار االستقصاء االجتماعي - االقتصادي عىل أساس سنوي مع مجموعة من القطاعات املختلفة كل 
سنة. ويف خيار آخر، يمكن أيضاً االحتفاظ بعدد من القطاعات )25 يف املائة، مثالً( من سنة إىل أخرى بنمط من 

أنماط التناوب، وُتبدَّل 75 يف املائة من القطاعات كل سنة. 

ة )جميع األرُس املعيشية يف قطاع العيّنة متجاورة( يفرض وجهاً من أوُجه  استخداُم املجموعات املرَُتاصَّ  -  89
ة، أي بمعنى عيّنة  القصور عىل تصميم العيّنة الرئيسية. وهذا يزيد أثر التصميم عنه يف القطاعات غري املرتاصَّ
منهجية من األرُس املعيشية يف مجموعة أكرب ألنه ساد االعتقاد بأن أثر التصميم سيكون أقل إىل حد ما بتقليل حجم 

املجموعة، فاتُّفق يف النهاية عىل قطاعات حجمها 10 أرُس معيشية فقط. 

كان من املتوّقع تحديث العيّنة مرة كل سنتني أو ثالث سنوات. مع أنه اعرُتف بأن من األفضل تحديث   -  90
العيّنة الرئيسية بأرسها، تقرََّر تحديث وحدات املعاينة األّولية فقط لالستقصاء بالعيّنة، الذي كان مخططاً له 
بالذات يف ذلك الوقت. وقد تألف التحديث من زيارات ميدانية اضُطلع بها إلعداد قائمات جديدة باألرُس املعيشية 
يف القطاعات املعنية. وقد أعيد إدراج نفس مساحة األرض يف القطاعات التي تضّم املجموعة األوىل من األرُس، وهذا 

من األسباب التي تجعل حدود القطاعات عىل درجة كبرية من األهمية. 

من الطريف أن يالحظ املرء أنه ُطلَِب، فيما يتعلق بتصميم العيّنة الرئيسية الكمبودية، تعاوُن مخاتري   -  91
القرى يف عمليات التحديث. فمن املعروف أنهم يحتفظون بسجالّت دقيقة لكل األرُس يف قراهم؛ عالوًة عىل ذلك، 
تبقى السجالّت بصورة روتينية محتوية عىل أحدث القيود. وُيعتقد أن قائماتهم يف معظم الحاالت غاية يف الدقة. 
لون أيضاً موارد قيِّمة من حيث تعيني قطع األرض املالئمة ألّي قطاع  سيضاف إىل ذلك أن مخاتري القرى يشكِّ

بعينه والتعريف بمواقعها.

اإلمارات العربية املتحدة، 1999   2 - 6 - 2 - 4

العيّنة  أن تصميم  األوىل هي  التصميم.  املتحدة سمتني هامتني يف  العربية  الرئيسية لإلمارات  العيّنة  ُتربز   -  92
الرئيسية يستخدم تقسيماً خاصاً إىل طبقات ألخذ املجموعتني السكانيتني املختلفتني يف اإلمارات العربية املتحدة — 
املواطنني وغري املواطنني — يف االعتبار. والثانية هي أن التصميم يوضح كيف يمكن استغالل تصميم العيّنة املعيارية 

)انظر الفرع 3 - 8 - 2( ملعالجة تباُين أحجام عيّنات التعداد وعمليات التعداد القديمة. 

الرئيسية لإلمارت العربية املتحدة بأنها عيّنة فائقة تضم 500 وحدة  العيّنة  وصفت وزارة التخطيط   -  93
معاينة أّولية، تستند إىل تعداد السكان لعام 1995 باعتباره إطار املعاينة لها. ويقصد به أن ُيستخَدَم الستقصاءات 
محددة لألرُس املعيشية حتى إجراء التعداد التايل للسكان. وُعرَِّفت وحدات املعاينة األّولية بأنها مناطق تعداد 
السكان، أو أجزاء من هذه املناطق، لكي تشمل وحدة املعاينة األّولية، يف املتوسط، 60 أرسة معيشية — سواٌء يف 

ذلك املواطنون وغري املواطنني. 
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أُنشئت طبقتان قبل اختيار وحدات املعاينة األّولية. تتكون الطبقة األوىل من مناطق تعداد كان ُثلُُث األرُس   -  94
التي فيها أو أكثر، يف وقت التعداد، مواطنني. وتتألف الطبقة الثانية من جميع وحدات التعداد األخرى. ُصنَِّف ما 
مجموعه 686 1 منطقة تعداد يف الطبقة األوىل، و986 2 يف الطبقة الثانية. وباستخدام االختيار املنهجي باحتمال 
متناسب مع الحجم، اختريت عيّنة قوامها 250 وحدة معاينة أّولية يف كل واحدة من الطبقتني، فبلغ املجموع 
500 وحدة معاينة أّولية يف الدولة بأرسها. وكان من املتوقع أن تنتج هذه العيّنة الرئيسية مجموعتني من األرُس 
الوطنية واألرُس غري الوطنية متساويتني يف العدد تقريباً. أوَّالً، ُقسمت وحدات املعاينة األّولية الكبرية )التي تضّم 

 

90 أرُسة معيشية أو أكثر( إىل قطاعات، واختري قطاع واحد من كل وحدة معاينة كبرية بهذا الحجم اختياراً 
عشوائياً. وأُنشئت قائمة جديدة محدَّثة من األرُس املعيشية يف وحدات املعاينة األّولية ال� 500 لتحديث اإلطار. 
وأسفرت عملية إعداد القائمات عن نحو 000 30 أرسة معيشية يف وحدات املعاينة األّولية التي تشّكل العيّنة، 
وسوف ُتستخدم هذه الوحدات يف توليفات مختلفة إلجراء استقصاءات معيّنة. ولتيسري التطبيق املرن، ُقّسمت 

األرُس يف كل وحدة معاينة أّولية من العيّنة إىل 12 مجموعة فرعية، أو فريق، يضم كل منها 5 أرس معيشية.

توجد ظاهرة جديرة باملالحظة يف العيّنة الرئيسية، وهي أنها ليست ذاتية الرتجيح، ألن الطبقتني غري   -  95
متساويتني يف الحجم. كاَن أول استقصاء يستخدم العيّنة الرئيسية هو االستقصاء الوطني ملرض السكري، الذي 
أًجرَِي يف سنة 1999، برعاية وزارة الصحة. وكانت ثّمة استقصاءات أخرى سُتجرى، وهي استقصاء القوى 

العاملة، واستقصاء اإليرادات والنفقات )أو استقصاء ميزانيات األرُس(. 

ترد أدناه بضع تفاصيل أخرى فيما يتعلق بظروف خاصة معيّنة يف اإلمارات العربية املتحدة تميل كيفية   -  96
بناء تصميم العيّنة الرئيسية. وهناك اعتباران غالبان يؤخذان بعناية يف الحسبان، وهما املجموعات السكانية 

املستهدفة وإطار العيّنة.

يوجد، كما الحظنا، مجموعتان سكانيتان هامتان مستهدفتان يف البلد — املواطنون وغري املواطنني. بينما   -  97
تشّكل املجموعة األوىل 43 يف املائة من السكان، وفقاً لتعداد السكان لسنة 1995، فهي تشّكل ُربع األرُس فقط يف 
الدولة. ويعود السبب يف ذلك إىل أن األرُس املعيشية لغري املواطنني أصغر حجماً بكثري من حيث عدد أفراد األرُسة 
املعيشية. وأثر ذلك عىل تصميم العيّنة هو أنه إذا اختريت عيّنة تناسبية من أرُس الدولة فإن نحو ثالثة أرباع األرُس 
املستجيبة تكون من غري املواطنني. وثّمة أثر آخر، وهو أن موثوقية تقديرات االستقصاء الناتجة ألرُس غري املواطنني 
ستكون أكرب من تقديرات أرُس املواطنني بنحو ثالثة أضعاف. وحيث إن النتائج ستستخدم لوضع برامج سياسية 
وتخطيطية، فإن هذا التفاوت يف موثوقية التقديرات ال ُيعتقد بأنه مستحسن أو مفيد. والحل من حيث تصميم 
العيّنة هو معاملة املجموعتني السكانيتني املختلفتني وغري املتساويتني ككيانني مستقلني، بواسطة تطبيق التقسيم 

الصحيح إىل طبقتني، كما ُذكر أعاله. 

اسُتخِدَم مستوى آخر للتقسيم إىل طبقات أيضاً، وهو التقسيم الجغرايف إىل طبقات، لضمان التوزيع املالئم   -  98
للعيّنة بحسب اإلمارة وبحسب املناطق الحرضية والريفية. ُفِرَز ملف مناطق التعداد بالتتابع التايل قبل اختيار 
العيّنة: أوالً، طبقة املواطنني بحسب رموز املناطق الحرضية ويف كل منطقة حرضية، ويف هذه الطبقة بحسب رموز 
اإلمارة، وداخل اإلمارة بحسب رموز منطقة التعداد، مرتبًة ترتيباً تصاعدياً بالنسبة املئوية للمواطنني، تتبعها 
رموز الطبقة الريفية، فرموز اإلمارة، فرموز منطقة التعداد؛ وُفرزت بعدئٍذ طبقة غري املواطنني بنفس التتابع. 

اعرُتَِف بأنه يجب أن تكون ثّمة سمة رئيسية يف إطار العيّنة الرئيسية، وهي وجود مجموعة واضحة من   -  99
الخرائط تعني حدود وحدات املناطق املراد تعيينها كمناطق مدرجة يف العيّنة، بمعنى وحدات املعاينة األّولية. 
ويجب أن تكون وحدة املنطقة صغرية بما فيه الكفاية لكي توضع يف القائمة بصورة مالئمة لكنها يف الوقت 
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نفسه كبرية إىل حدٍّ كاٍف لكي يتم تعريفها بوضوح فيما يتعلق بالحدود الطبيعية )لتيسري تعيني موقعها(. وقد 
اعُتِقَد أن وحدات تعداد السكان هي وحدة املنطقة املمكنة عملياً التي تفي بهذه املعايري املزدوجة. من املؤسف أن 
الخرائط لم ُتستخدم يف تعداد السكان؛ ولذلك لم تكن مناطق التعداد محددة بوضوح من حيث الحدود املعروفة. 
وكان من الرضوري، نتيجًة لذلك، ضمان وضع معلومات جيدة عن الحدود يف وحدات املعاينة األّولية املدرجة يف 

العيّنة الرئيسية )مناطق التعداد(.

املعياري”  القطاع  األّولية “تصميم  املعاينة  لوحدات  الرئيسية  للعيّنة  التحضريية  األعمال  استخدمت   -  100
الوارد وصفه يف الفصل الثالث. هذه منهجية اسُتخِدَمت بنجاح يف كثري من البلدان بواسطة برنامج االستقصاءات 

الديمغرافية والصحية، ويف استقصاء الدول العربية لصحة األم والطفل. 

تقرََّر استخدام تصميم القطاع املعياري ألن مناطق تعداد السكان يف اإلمارات العربية املتحدة متفاوتة   -  101
جداً من حيث الحجم. أُنشئت قطاعات معيارية يضم الواحد منها نحو 60 أرسة معيشية. ُحسب عدد القطاعات 
املعيارية يف كل وحدة معاينة أّولية مدرجة يف العيّنة بأنه حاصل قسمة مجموع األرُس املعيشية )أي املواطنني وغري 

املواطنني( عىل 60 مع تقريب حاصل القسمة إىل أقرب عدد صحيح.

يف الحاالت التي كان فيها عدد القطاعات املعيارية — بمعنى مقاس الحجم — اثنني أو أكثر، ُقسمت   -  102
وحدة املعاينة األّولية إىل قطاعات منطقة. وقد اقتىض ذلك إجراًء ميدانياً يستدعي زيارة ملنطقة التعداد )وحدة 
املعاينة األّولية( وإعداد مسودة خارطة باستخدام عدٍّ رسيع للمساكن )ال األرُس املعيشية( وتحديد مواقعها عىل 
الخارطة. بعد التقسيم إىل قطاعات اختري قطاع واحد من كل وحدة معاينة أّولية اختياراً عشوائياً. وأصبح هذا 
مت زيارة أخرى للميدان للحصول عىل  القطاع هو املنطقة الجغرافية الفعلية للمعاينة يف العيّنة الرئيسية. وُنظِّ
اإلجراء األخري، الالزم لتحديث العيّنة  القائمة الراهنة لألرُس املعيشية يف كل قطاع من قطاعات العيّنة. واعُتربَ 

الرئيسية البالغ عمرها ثالث سنوات، بالتايل عنرصاً حيوياً يف عملية املعاينة. 

تكونت العملية النهائية للعيّنة الرئيسية من تقسيم األرُس املعيشية التي وضعت بها قائمة جديدة يف كل   -  103
قطاع من قطاعات العيّنة إىل 12 مجموعة فرعية أو فريقاً. ويستخدم فريق واحد أو أكثر منها يف استقصاءات معيّنة. 

وملا كان متوسط حجم القطاع نحو 60 أرسة معيشية، فإن كل فريق يحتوي عىل خمس أرس يف املتوسط. 

السبب الرئييس لتشكيل 12 فريقاً هو املرونة التي يعطيها هذا العدد يف تشكيل توليفات الستخدامها   -  104
يف االستقصاءات. ويتوقف الخيار الفعيل لكل استقصاء بعينه عىل عوامل مختلفة، من بينها أهداف االستقصاء، 
وحجم املجموعة املستصوب، والحجم الكيل للعيّنة الالزم لالستقصاء. فقد اسُتخدم ُخمسا وحدات املعاينة األّولية، 
األرُس  االثني عرش من  األفرقة  أفرقة من  أربعة  استخدمت  لذلك  السكري.  الوطني ملرض  االستقصاء  مثالً، يف 
املعيشية املوجودة يف وحدات املعاينة األّولية هذه يف االستقصاء. وأسفرت هذه التوليفة عن خطة عينات إجمالية 
مقدارها 200 وحدة معاينة أّولية مع مجموعات حجمها 20 )أي 4 مرضوبة بخمس أرس( وحجم عيّنة مجموُعُه 

000 4 أرسة معيشية تقريباً. 

فييت نام، 2001   3 - 6 - 2 - 4

توجد سمتان مميِّزتان يف العيّنة الرئيسية لفييت نام. فهي ُتربز استخدام املرحلتني يف اختيار العيّنة   -  105
الرئيسية ومرحلًة ثالثًة عندما تطبق عىل استقصاءات معيّنة. ثانياً، ُتربز كيف يمكن تخصيص عيّنة رئيسية 

ملجاالت جغرافية.
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تتضّمن العيّنة الرئيسية، التي تستند إىل تعداد سنة 1999 باعتباره إطار املعاينة، تصميماً ذا مرحلتني.   -  106
وقد ُعرَِّفت وحدات املعاينة األّولية بأنها كميونات يف املناطق الريفية وأحياء يف املناطق الحرضية. وكان تعريفها 
بهذا الشكل ألنه تقرر أنه يلزم ما ال يقل عن 300 أرسة معيشية يف كل وحدة معاينة أّولية لتكون عيّنة رئيسية. 
واعُتربت مناطق التعداد، بدالً من ذلك، وحدات معاينة أّولية، لكنها كانت صغرية جداً وكان يلزم جمعها مع مناطق 
تعداد مجاورة لكي تصبح مؤهلة بشكل ُمرٍض ألن تكون وحدات معاينة أّولية. واعُتِقَد بأن املهمة األخرية ستكون 
مضنية جداً ومستنزفة للوقت. ومن جهة أخرى كان عدد الكميونات/األحياء التي لزم جمعها مع وحدات مجاورة 

لصغر حجمها مجرد 529 كميونًة/حياً من بني ما يزيد عن 000 10 كميونة/حي. 

اختري ما مجموعه 000 3 وحدة معاينة أّولية باحتمال متناسب مع الحجم للعيّنة الرئيسية. وتحتوي   -  107
كل وحدة معاينة أّولية أُدرجت يف العيّنة، يف املتوسط، 25 منطقة تعداد يف املناطق الحرضية و14 منطقة تعداد 
يف املناطق الريفية. ويف املرحلة الثانية من مراحل االختيار، اختريت ثالث مناطق تعداد يف كل وحدة معاينة أّولية 
تشكل جزًءا من العيّنة مع احتمال متناسب مع الحجم. وكانت وحدات املرحلة الثانية، مناطق التعداد، تضم كل 
واحدة منها 100 أرسة معيشية، وفقاً ملا جاء يف تعداد سنة 1999: 105 أرس يف املناطق الحرضية و99 أرسة يف 

املناطق الريفية. 

كان من أهداف العيّنة الرئيسية القدرة عىل توفري بيانات موثوقة إىل حد ما لكل واحدة من مناطق فييت   -  108
نام الجغرافية الثماني. واضُطلَِع باختيار العيّنات بصورة مستقلة داخل كل إقليم عىل حدة. فكانت هذه األقاليم 
بمثابة طبقات للعيّنة الرئيسية. وسادت الرغبة يف اإلفراط يف املعاينة يف أقاليم صغرية معيّنة، تضم مجموعات 
سكانية صغرية. بناًء عىل ذلك، كان توزيع العيّنة بني األقاليم بأسلوب االحتمال املتناسب مع الجذر الرتبيعي لحجم 

اإلقليم. واستخدم التوزيع النسبي بني املناطق الحرضية واملناطق الريفية. 

التقسيم الطبقي عىل مستوى اإلقليم، الذي ُذكر أعاله، اسُتخدم تقسيم جغرايف ضمني  باإلضافة إىل   -  109
إىل طبقات داخل اإلقليم. ويف تطبيق العيّنة الرئيسية عىل استقصاءات محّددة لزم استخدام مجموعات فرعية 
من مناطق التعداد — فاستخدم ُثلُُثها، مثالً، الستقصاء األرُس املعيشية املتعدد األغراض. ولتطبيق االستقصاء، 
اسُتخدمت مرحلة ثالثة اختري فيها عدد محدد من األرُس املعيشية من كل منطقة تعداد أدرجت يف العيّنة. وقد 
يختلف هذا العدد من استقصاء إىل آخر ومن منطقة حرضية إىل منطقة ريفية. فقد ُتختار، مثالً، 20 أرسة من 

كل منطقة تعداد يف مناطق التعداد الريفية و10 أرس من كل منطقة تعداد يف مناطق التعداد الحرضية. 

موزامبيق، 1998 - 1999   4 - 6 - 2 - 4

تبنيِّ العيّنة الرئيسية ملوزامبيق حالًة ُيستخَدم فيها اختيار وحدات معاينة أّولية يف مرحلة واحدة لجميع   -  110
االستقصاءات الوطنية التي تدعمها الحكومة يف الربنامج الوطني الستقصاءات األرُس املعيشية بني كل تعدادين 

ُ أيضاً كيف يمكن اعتماد عيّنة رئيسية مرنة لتحقيق أهداف القياس من استقصاء محدد.  للسكان. وتبنيِّ

العيّنة  الرئيسية يف موزامبيق وأُدخلت يف  العيّنة  التي تشّكل جزًءا من  األّولية  املعاينة  ُعرَِّفت وحدات   -  111
بطريق مبارش، كما ُوِصَف يف أجزاء مختلفة من هذا الدليل. وقد أُنشئت وحدات املعاينة األّولية من تعداد السكان 
عات جغرافية تضم الواحدة منها بوجه عام ما يرتاوح  لة من تجمُّ لسنة 1997 باعتباره إطار املعاينة. وهي مشكَّ
من 3 إىل 7 مناطق تعداد للسكان، تضم الواحدة منها نحو 100 أرسة يف املتوسط. واختريت وحدات املعاينة األّولية 

املدرجة يف العيّنة الرئيسية باحتمال متناسب مع الحجم. 
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اختري ما مجموعه 511 1 وحدة معاينة أّولية لتشّكل إطاراً للمعاينة ُيطبَُّق يف نظام موزامبيق املتكامل   -  112
الستقصاءات األرُس املعيشية. وُقسمت وحدات املعاينة األّولية التي تشّكل أجزاًء يف العيّنة الرئيسية عىل أفرقة، 
يشّكل كل فريق منها مجموعة فرعية منهجية، وهي لذلك عيّنة احتمالية يف حد ذاتها. كانت هناك 10 أفرقة، 
يضم كل فريق منها نحو 151 وحدة معاينة أّولية. ويف خطة السنوات الخمس )2000 - 2004(، كان استبيان 

مؤرشات الرفاهية املركزية، الذي وضعه البنك الدويل، أول استقصاء يستخدم العيّنة الرئيسية. 

ُصمَِّمت خطة عيّنة استبيان مؤرشات الرفاهية املركزية سعياً إىل تحقيق هدفني اثنني للقياس. األول هو   -  113
الحصول عىل املؤرشات ذات الصلة التي تلزم لتوصيف رفاهية األشخاص واألرُس يف موزامبيق. والثاني تقديم 
تقديرات موثوقة لهذه املؤرشات عىل الصعيد الوطني، للمناطق الحرضية واملناطق الريفية، كل عىل حدة، ولكل 
واحد من أقاليم البلد األحد عرش. استخدمت منهجية املعاينة الستبيان، مؤرشات الرفاهية املركزية، العيّنة الرئيسية 
مة طبقياً. وبناًء عىل ذلك، كانت املرحلة األوىل من مراحل  ملوزامبيق الختيار نحو 500 14 أرسة يف مجموعات مقسَّ

االختيار، طبعاً، وحدات املعاينة األّولية التي أُدرجت يف العيّنة الرئيسية. 

كانت املرحلة الثانية من مراحل االختيار الستبيان مؤرشات الرفاهية املركزية اختيار عيّنات فرعية   -  114
أّولية  َم ما مجموعه 675 وحدة معاينة  من وحدات املعاينة األّولية التي تشّكل جزًءا من العيّنة املركزية. ُقسِّ
بناًء عىل  إىل عيّنات فرعية. واختريت بطريقة منهجية  املركزية،  العيّنة  املدرجة يف   ،1 ال� 511  الوحدات  من 
َتساوي االحتماالت، وباإلضافة إىل ذلك، اختريت بالتَساوي من أقاليم موزامبيق األحد عرش. ويف املرحلة الثالثة، 
اختريت عيّنة مؤلفة من منطقة تعداد واحدة من كل وحدة معاينة أّولية الستبيان مؤرشات الرفاهية املركزية. 
وهكذا كان يف عيّنة االستبيان 675 مجموعة — منها 475 مجموعة ريفية و200 مجموعة حرضية. اختريت 
مناطق التعداد بناًء عىل َتساوي االحتماالت ألن أحجامها كانت متماثلة تقريباً — كما ُذكَر أعاله، نحو 100 
الثالثة من مراحل االختيار بعد  املرحلة  التفاوت بينها. حدثت  أنه كان هناك يشء من  املتوسط، مع  أرُسة يف 
العمل امليداني الذي قام فيه املعهد الوطني لإلحصاء بزيارة املجموعات لتجميع قائمة جديدة باألرُس املعيشية، 
النحو، اختريت عيّنة منهجية مؤلفة  التي ُجمَِّعت عىل هذا  القائمات  العيّنة لسنة 1997. ومن  لتحديث إطار 
من 20 أرسة معيشية يف املناطق الريفية و25 أرسة يف املناطق الحرضية إلجراء مقابالت االستقصاء بناًء عىل 
أساس االستبيان. لذلك كانت عملية اختيار العيّنات لالستبيان من أربع مراحل، مع أن العيّنة الرئيسية التي 

استندت إليها اختريت يف مرحلة واحدة. 

هناك سمتان اثنتان يف تصميم استبيان مؤرشات الرفاهية املركزية تبيِّنان املرونة التي يمكن أن ُتعتَمد   -  115
بها العيّنة الرئيسية لتتناسب مع املتطلبات املحددة لتطبيق االستقصاء. 

أوالً، باستخدام العيّنة الرئيسية الستبيان مؤرشات الرفاهية املركزية، كان ثّمة اهتمام لدى املعهد الوطني   -  116
 لإلحصاء يف استخدام األفرقة التي كانت قد ُعيِّنَت من قبل، كما ُذِكَر أعاله. ونظراً إىل الرغبة يف استخدام نحو 

600 وحدة معاينة أّولية لالستبيان، كان من املأمول أنه يمكن استخدام أربعة من األفرقة. غري أن هذه الفكرة 
ُرِفضت عندما أُدرك أن عدد األفرقة التي يلزم استخدامها لالستبيان سيكون مختلفاً يف كل إقليم عنه يف األقاليم 
األخرى، ألن هدف القياس يتطلب َتساوي أحجام العيّنات تقريباً يف كل إقليم. واختريت بدالً من ذلك وحدات 
املعاينة األّولية الالزمة لالستبيان والبالغ عددها 675 وحدة، بصورة منهجية من ملف العيّنة الرئيسية برّمته دون 
اعتبار األفرقة. وهذا العدول عن الهدف األصيل للعيّنة الرئيسية املتمثل يف توفري عيّنة تناسب كل إقليم حصل ألن 
موثوقية لالستبيان متكافئة مرغوب فيها عىل مستوى األقاليم مقابل التصميم األصيل للعيّنة الرئيسية. كان من 

املتوّقع يف خطة العيّنة الرئيسية، التي ُوضعت أصالً، أن تأخذ التقديراُت األولويَة عىل املستوى الوطني. 
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هناك مسألة هامة أخرى بشأن تصميم عيّنة االستبيان، وهي مسألة حجم املجموعة. اتُِّفَق عىل أن أحجام   -  117
املجموعات يجب أن تكون مختلفة من حيث عدد األرُس املعيشية الحرضية والريفية بحجة أن أثر تصميم العيّنة 
أعىل يف املناطق الريفية حيث أسباب املعيشة االقتصادية ُتستمد من الزراعة الكفافية. بعبارة أخرى، يرجح أن 
تكون األرُس املعيشية يف املناطق الريفية ذات خصائص متشابهة جداً. وتتيح العيّنة الرئيسية إمكانية اختيار عدد 

محدد مختلف لألرُس املعيشية )25 يف املناطق الحرضية و20 يف املناطق الريفية( يف املرحلة النهائية.

موجز املبادئ التوجيهية   3 - 4
يوجز هذا الفرع املبادئ التوجيهية الرئيسية املراد استخالصها من الفصل. تقدم هذه املبادئ يف شكل   -  118

قائمة، وهي، كما جاء يف الفصل الثالث، قواعد تقريبية أكثر منها توصيات محددة، وهي تقرتح ما ييل:

استخدام أُُطر عينات تكون كاملة ودقيقة وحديثة قدر اإلمكان.   •

ضمان أن يشمل إطار العيّنة املجموعة السكانية املقصود استهدافها.  •

استخدام أحدث تعداد سكان كإطار الستقصاءات األرُس املعيشية إن أمكن ذلك.   •

تعريف وحدات املعاينة األّولية يف اإلطار من حيث وحدات املناطق، مثل مناطق تعداد السكان بحدود   •
مرسومة جيداً، وخرائطها مرسومة، وتكون أعداد سكانها معروفة.

عدم استخدام قائمات األرُس املعيشية املوجودة يف تعداد السكان إطاراً للمرحلة األخرية إالّ إذا كان   •
التعداد حديثاً جداً — لم يكن قد مىض عىل إجرائه أكثر من سنة واحدة يف العادة. 

استخدام األُُطر الثنائية أو املتعددة بحذر وذلك بضمان كون اإلجراءات موجودة للتعامل مع حاالت   •
التكرار.

تحديث إطار التعداد إن كان قد مىض عىل إجرائه أكثر من سنتني — سواٌء عىل الصعيد الوطني   • 
أم يف مناطق مستهدفة عىل وجه التحديد، معروفة بأنها شهدت نمواً مرتفعاً، لكي يشمل: 

استخدام زيارات عدٍّ رسيع لتحديث اإلطار القديم.   •

يف املجموعات املدرجة يف العيّنة، التحديث بوضع قائمات جديدة باألرُس املعيشية.  •

التحديث يف مجموعات العيّنات فقط إذا لم يكن قد مىض عىل التعداد أكثر من سنتني ليشمل:   •

التحديث بوضع قائمات جديدة باألرُس املعيشية.  •

عدم استخدام العيّنة الرئيسية أو إطار العيّنة الرئيسية إالّ عندما يكون من املخطط تنفيذ برنامج   •
استقصاءات مستمر أو كان هذا الربنامج جاري التنفيذ. 

تعريف وحدات معاينة أّولية للعيّنة الرئيسية تكون كبرية بما يكفي أو متعددة إىل حد يكفي لدعم   •
استقصاءات كثرية، أو تكرار حلقات استقصاء، يف الفرتة الفاصلة بني تعدادين. 

استقصاء  ألُُطر  أعاله،  اقرُتح  كما  التوجيهية  املبادئ  باستخدام  الرئيسية  العيّنات  أُُطر  تحديث   •
منفرد.

استخدام نظام لتناُوب العيّنات — إما األرُس املعيشية وإما وحدات املعاينة األّولية — يف االستقصاءات   •
املتكررة التي تستخدم عيّنات رئيسية. 
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الفصل الخامس

توثيق تصاميم العّينات وتقييمها

مقدمة  1 - 5
لهذا الفصل، وإن كان قصرياً نسبياً، دور مركزي يف هذا الدليل. فتوثيق تصاميم العيّنات وتقييمها بوجه   -  1
خاص، ومنهجية االستقصاء بوجه عام، كثرياً ما ُتهَمل بسبب اإلرساع إىل إصدار نتائج االستقصاء. ويصح هذا 
بوجه خاص يف البلدان التي ال توجـد لديها خربة مسبقـة ُتذكـر يف إجراء استقصاءات لألرُس املعيشية، حيث 
يكون توثيق البيانات الوصفية يف الغالب توثيقاً رديئاً يف صحائف عمل االستقصاءات وتقاريرها. ويف بعض 
البلدان ال ُتعطى قيم ُتذكر لتوثيق إجراءات االستقصاء، بما يف ذلك تنفيذ العيّنات. لذلك، ال يوجد تقليد لتوفري 
الوثائق، ناهيك عن طلبها. ومع أن الباحثني يتعهدون بتحليل البيانات التي تولِّدها االستقصاءات، ينبغي لهم 
أن يهتموا أيضاً بمعرفة املنهجيات املتصلة بتصميم العيّنات. لذلك، يجب إعداد عدد من الوثائق لوضع تفاصيل 

اإلجراءات التي استخدمت يف االستقصاء.

غالباً ما يتجاهل الناس تقييم نتائج االستقصاء تجاهالً تاماً. ومن عواقب ذلك التجاهل ترسُّب األخطاء إىل   -  2
تحليل االستقصاء. ويعود هذا بوجه عام إىل حقيقة أن القيود املفروضة عىل امليزانية غالباً ما تحول دون تطوير أّي 
دراسات نظامية أو أساليب لتقييم األخطاء الكثرية من غري أخطاء املعاينة، التي يمكن أن تظهر يف استقصاءات األرُس 
املعيشية. ومع ذلك، توجد مقاييس أخرى لجودة البيانات، ينبغي أن تكون متوفرة بيرس )كنسبة عدم االستجابة، 

مثالً( وهذه أيضاً ال يرد لها ذكر يف تقارير االستقصاء يف أغلب األحيان. 

يشدد هذا الفصل أيضاً عىل أهمية تقديم املعلومات ذات الصلة إىل املستخِدمني عن أوُجه القصور املعروفة   -  3
يف البيانات، حتى عندما ال ُتجرى دراسات نظامية للتقييم؛ لكن من األهمية بمكان، يف هذا الصدد، مالحظة أن 
مناقشة تقنيات إجراء تقييمات رسمية ملنهجية االستقصاء، التي يوجد منها الكثري، تقع خارج نطاقه 1. يركز 
الفصل، بدالً من ذلك، عىل ماهية املعلومات التي ينبغي إعطاؤها إىل املستخِدمني ملساعدتهم عىل تقييم جودة 

االستقصاء، مع الرتكيز عىل جوانب املعاينة. 

الحاجة إىل توثيق العّينات وتقييمها وأنواع هذا التوثيق والتقييم   2 - 5
يوجد نوعان من الوثائق الالزمة يف استقصاءات األرُس املعيشية. النوع األول يتألف من سجالّت معدة   -  4
بعناية لالستقصاء وإجراءات املعاينة بينما هي ُتنفَّذ عملياً يف عملية االستقصاء. ومن دون هذا التوثيق تتسلل 

ُم  لتقييم أنواع محددة من األخطاء غري أخطاء املعاينة، بما يف ذلك اسـتقصاءات إعادة  تشـمل الدراسـات الخاصة التي تصمَّ  1

املقابلة )لتقييم تباُين الردود(، واستقصاءات ما بعد التعداد )لتقييم التغطية واملضمون(، والتداخل يف العيّنات )لتقييم تفاوت 
املقاِبلني، وإجراء فحوص عكسية للسجالّت )لتقييم أخطاء املستجيبني بعد التذِكرَة( وما أشبه ذلك.
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األخطاء إىل تحليل االستقصاء. فاحتماالت االختيار، مثالً، ربما ال تكون معروفة جيداً يف وقت التحليل دون حفظ 

السجالّت بعناية. 

-  لذلك، يجب أن يتخذ تقنيُّ املعاينة الخطوات الرضورية ال لتوثيق خطة العيّنات لالستقصاء املحدد الجاري   5

بعناية فقط، وإنما توثيق تنفيذه أيضاً. وتستدعي تصاميم العيّنات يف الغالب تكييفاً يف مراحل مختلفة من العمل 

امليداني بسبب األوضاع غري املنظورة التي تربز يف إجراء االستقصاء. ومن األهمية بمكان أن تسجل — خطوة 

فخطوة — جميع اإلجراءات املستخدمة يف تنفيذ خطة العيّنات لكي تضمن أن يتبع التنفيُذ التصميَم بأمانة. وعندما 

ال يكون األمر كذلك، فإن مّما هو أكرب أهمية تسجيل جميع حاالت الخروج عن التصميم، حتى الصغرية منها. هذه 

املعلومات ستكون رضورية يف املستقبل، يف مرحلة التحليل، إذا ما دعت الحاجة إىل إجراء أّي تعديالت. 

النوع الثاني من التوثيق يتكون من التقارير. وينبغي إعداد نوعني من التقارير الفنية لكل استقصاء لألرُس   -  6

املعيشية: وصف موجز إىل حد ما وميسور للمستخِدم ملنهجية االستقصاء، بما يف ذلك خطة العيّنات وتنفيذها؛ 

ووصف أكثر تفصيالً ملنهجية االستقصاء. فالوصف األول يغطي يف العادة األجزاء “التقنية” )أو التذييالت( من 

التقارير الفنية التي ُتنرش ملناقشة النتائج الفنية لالستقصاء 2 وتفسريها، بما يف ذلك جزء فرعي عما يعرف عن 

أوُجه قصور البيانات )انظر أدناه(.

الباحثني املهنيني وعلماء االجتماع  إىل  هاً  ُيقَصُد به أن يكون أكثر توجُّ الفني  التقرير  الثاني من  النوع   -  7

واإلحصائيني منه إىل راسمي السياسة والجمهور العام، وينبغي أن يحتوي عىل وصف أكثر تفصيالً ملنهجية 

االستقصاء ويجب أن يكون مستقالً بذاته، ال أن يكون جزًءا يف سلسلة من التقارير الفنية. لقد أنتج مكتب الواليات 

املتحدة لإلحصاء )1978( نصاً ممتازاً من هذا التقرير. من األفضل طبعاً أن ننتج التقرير الفني املفصل وتقارير 

االستقصاء العادية يف الوقت نفسه، وإن كان التقرير األول يف األحوال النمطية ُينتج يف وقت الحق متأخر كثرياً، إن 

أُنتج عىل اإلطالق. ومن املفيد أيضاً إصدار التقرير الفني، أو نص مخترص منه، يف مجلة إحصائية لضمان بقائه 

طويالً. 

التقارير من كال النوعني هامة جداً، لذلك يوىص بأن تعنّي مكاتب اإلحصاء الوطنية مكتباً خاصاً أو موظفاً   -  8

خاصاً إلعدادها بشكل روتيني الستقصاءات األرُس املعيشية. 

وضع بطاقات عناوين ملتغريات التصميم   3 - 5

يناقش هذا الفرع والفروع من 5 - 2 حتى 5 - 7 توثيق النوع األول، الذي ُيعنى بحفظ سجالّت عمليات   -  9

االستقصاء املتعلقة باملعاينة. 

ينبغي وضع بطاقات تعريف واضحة وفريدة عىل وحدات االختيار التي ُتعنيَّ يف كل مرحلة. هذا يعني،   -  10

يف التصميم متعدد املراحل، وضع رموز لوحدات املعاينة األّولية والثانية والثالثة واألخرية )هذا يتوقف عىل عدد 

املراحل التي يشملها التصميم(. ويكفي يف العادة رمز من أربعة أرقام للمرحلة األوىل من مراحل االنتخاب، ورمز 

من ثالثة أرقام للمراحل الباقية. وينبغي أيضاً وضع بطاقات تعريف صحيحة للمجاالت الجغرافية. باإلضافة إىل 

يمكن العثور عىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بما ينبغي إدراجه يف التقرير عن نتائج االستقصاء بالعيّنة يف تقرير للّجنة الفرعية   2

لألمم املتحدة  املعنية باملعاينة اإلحصائية )األمم املتحدة، 1964(.
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ذلك، ينبغي أن تكون الرموز اإلدارية التي تعرُِّف الهيكل الجغرايف واإلداري للمناطق التي تنتمي إليها وحدات 
املعاينة جزًءا من عملية وضع بطاقات التعريف. وينبغي أيضاً تعريف وحدات التحليل بوضوح.

مثال 

افرتض أن عيّنة تضم 200 1 وحدة معاينة ُعرَِّفت يف مناطق تعداد السكان قد اختريت لتصميم يضم 
مرحلتني، وأن 600 وحدة يف كل واحد من مجالني ُعرِّفا بأنهما مجال حرضي ومجال ريفي. الطريقة 
املالئمة لرتميز وحدات املعاينة األّولية هي من 0001 إىل 200 1. عالوًة عىل ذلك، من املفيد أن نعنيِّ 
هذه الرموز بنفس الرتتيب التتابعي املستخدم يف اختيار وحدات املعاينة األّولية. وقد تلزم هذه السمة 
للتطبيق يف حساب أوجه التباُين يف العيّنات. فإذا اختريت وحدات املعاينة األّولية الريفية أوالً ستكون 
رموزها 0001 إىل0600، بينما تكون رموز الوحدات الحرضية من 0601 إىل 200 1. نظام الرتميز هذا 
له ميزتان، هما: أوالً، كل وحدة معاينة أّولية لها رمز فريد يختلف عن رموز الوحدات األخرى وتعريف 
فريد؛ ثانياً، يستطيع املحلّلون أن يعرفوا بمجرد نظرة إن كانت وحدة املعاينة األّولية حرضية أو ريفية 
من رمز التعريف. يف املرحلة التالية من املعاينة يرد اسم كل وحدة معاينة أّولية يف القائمة، وُتختار منها 
20 أرُسة معيشية للمقابلة. يف هذه املرحلة، ُتعطى جميع وحدات املعاينة األّولية الواردة يف القائمة رموزاً 
من ثالثة أرقام )أو أربعة أرقام إذا كانت بعض مناطق التعداد تضم أكثر من 999 أرُسة معيشية(، وهذه 
أيضاً تكون بنفس التسلسل الذي ُسجلت به يف القائمة. ونظراً إىل أن األرُس املعيشية املشمولة بالعيّنة 
ستحتفظ بالرموز التي أُعطيَتْها بهذه الطريقة، لن ُتعطى األرُُس املختارة رموزاً جديدة، كـ 01 - 20، 
مثالً. وأخرياً، ُتعطى الرموز اإلدارية حسب االقتضاء. وهكذا فإن الرمز 0128 008 003 09 لـ 080 
عندما ُيعطى ألرُسة مـن أرُس العيّنة فهو يعرِّفها بأنها األرُسة املعيشية الثمانني )080( املدرجة يف القائمة 

 

رقم  املدني  القسم  إىل  تنتمي  التي   )0128(  128 رقم  األّولية  املعاينة  وحدة  يف  للمقابلة(   )واملختارة 
8 )008( يف املقاطعة رقم 3 )003( من اإلقليم رقم 9 )09(. ُيضاف إىل ذلك أن رقم وحدة املعاينة األّولية 
ُيَعرُِّف األرُسة عىل الفور بأنها يف املجال الريفي. وإذا حصل االستقصاء عىل معلومات عن أفراد األرُسة، 

ُيعطى كل فرد منهم رمزاً فريداً مؤلفاً من رقمني، من 01 إىل 99. 

املُقاِبلني وُتعاد  إىل  املهام  ُتعطى  الجودة: حيث  ملراقبة  أوالً  الصحيحة أسايس  التعريف  وضع بطاقات   -  11
االستبيانات من امليدان، يمكن مقابلتها مـع قائمة رئيسـية لضمان أن جميع أرُس العيّنة قد ُعرف مصريها. ثانياً، 

ن من وضع الجدولة بحسب املوقع الجغرايف.  نظم الرتقيم الفريد ُنظٌم قيَِّمة ألنها تمكِّ

من املرغوب فيه جداً، يف حالة البلدان التي يوجد لديها برامج استقصاءات متعددة، أن توضع بطاقات   -  12
تعريف ملتغريات التصميم بطريقة منسقة ومعيارية يف جميع االستقصاءات. لذلك يكون للقضاء عىل التشوش 

بني منتجي البيانات ومستخدميها ميزاٌت واضحة يف إعداد البيانات وتقديم النتائج. 

فيما يتعلق بالنقطة األخرية، سيستفيد برنامج االستقصاءات املتعددة من إعطاء رموز لوحدات املعاينة   -  13
األّولية لعالَم وحدات املعاينة األّولية بأرُسه، كما ورد وصفه يف املثال السابق، ليس فقط للوحدات املدرجة يف العيّنة. 
ُز يف الغالب من ِقبل استقصاءات مختلفة، وهذا يحدث يف كثري من  هذا الزم ألن وحدات املعاينة األّولية املختلفة ُترَمَّ

األحيان عندما ُتستخَدم العيّنات الرئيسية. 

إليها عيّنات  أكثر حتى مما تحتاج  للتصميم  إىل بطاقات تعريف  الرئيسية بوجه عام  العيّنات  تحتاج   -  14
االستقصاء الذي يجرى مرة واحدة فقط. ومن االستعماالت الرئيسية للعيّنات الرئيسية، كما نوقشت من قبل، 
الحلقات املتكررة من االستقصاء نفسه. ووضع بطاقات التعريف الصحيحة عىل متغريات التصميم التي تعرِّف 
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مراحل االختيار رضوري جداً، بغية متابعة الحاالت التي تشّكل األجزاء املرتاكبة من العيّنة من استقصاء إىل الذي 
يليه. ويف كثري من األحيان ُتعنيَّ أفرقة التناوب ) املجموعات الفرعية املنهجية من العيّنة الكاملة( بقصد تسهيل 
تعريف الوحدات ) األرُس املعيشية، أو املجموعات أو وحدات املعاينة األّولية( املراد تبديلها يف الحلقات التالية من 
االستقصاء. وهي تحتاج طبعاً إىل رموز التعريف الخاصة بها. يضاف إىل ذلك أن األرُس املعيشية التي تضاف إىل 
العيّنة أثناء عمليات التحديث الدورية يجب ترميزها عىل الوجه الصحيح. وينبغي أيضاً تعيني نظام الرتميز عىل 

هذا النحو للتمييز بني األرُس املعيشية الجديدة والقديمة.

احتماالت االختيار   4 - 5
ثّمة بند واحد من بنود املعلومات ُيغفل عنه يف كثري من األحيان يف توثيق العيّنات، وهو تسجيل احتماالت   -  15
االختيار يف املراحل املختلفة. فحيثما وجدت املعلومات غالباً ما تنحرص يف ُمعاِمل ترجيح العيّنة اإلجمالية )الذي 

يمكن منه حساب االحتمال اإلجمايل بسهولة( لكل حالة عيّنة. 

يوجد يشء هام من التوثيق الصحيح يجب أن يؤخذ يف االعتبار عند إجراء تقسيم العيّنة إىل عيّنات فرعية   -  16
يف امليدان اثناء جمع البيانات، كما يحدث عندما يكون قطاع/مجموعة العيّنة كبرياً جداً. فكما نوقش أعاله، قد 
يلزم أن تقسم املجموعة التي يتبني أنها أكرب مّما كان متوقعاً إىل أربعة أجزاء، مثالً، متساوية تقريباً يف الحجم. 
وعندئٍذ ُيختار جزء منها بصورة عشوائية لوضعه يف القائمة ومقابلته. يف تلك الحالة يكون االحتمال اإلجمايل 
للجزء املدرج يف العيّنة )واألرُسة املعيشية/األفراد املختارين منه( يساوي ُربع احتمال املجموعة األصلية؛ وُمعاِمل 

ترجيحه عكس الرُّبع، أو أربعة. ينبغي أن ينعكس ُمعاِمل الرتجيح هذا يف الحسابات عند تحليل البيانات.

-  يمكن أن يحدث تقسيم العيّنة إىل عيّنات فرعية أيضاً عندما يوجد أكثر من أرُسة معيشية واحدة يف املسكن   17
)حني يكون املسكن هو الوحدة املدرجة يف القائمة(. أحد الخيارات، وهو غري متحيز، أن يقابل مدير االستقصاء 
جميع األرُس املعيشية التي يجدها يف املسكن: وغالباً ما يكون هذا هو النهج املتبع عندما توجد أرُستان فقط يف 
املسكن. غري أنه يمكن أن توجد خمس أرُس، مثالً، بينما كان من املتوّقع وجود أرُسة واحدة. ربما تميل اعتبارات 
التكلفة اختيار أرُسة واحدة منها فقط — بطريقة عشوائية طبعاً — ملقابلتها. وهنا أيضاً يجب تسجيل نسبة 
تقسيم العيّنة )5/1 يف هذا املثال( لكي يتسنى حساب احتمال اختيار األرُسة املتأثرة بذلك حساباً دقيقاً من ِقبل 

موظفي املعاينة وتعديل ُمعاِمل الرتجيح تعديالً صحيحاً )بُمعاِمل مقداره 5(. 

من املفيد أيضاً تسجيل احتماالت االختيار يف كل مرحلة من مراحل االختيار، كما ُذكر يف الفقرة األوىل من   -  18
هذا الفرع. فاحتمال اختيار كل وحدة معاينة أّولية، مثالً، يكون مختلفاً كلما استخدمت املعاينة بعيّنٍة احتماُلها 
متناسب مع الحجم. هذا صحيح حتى عندما يكون تصميم العيّنة اإلجمالية ذاتي الرتجيح. فإذا حدث تجاهل 
احتماالت اختيار وحدات املعاينة األّولية أو ُسّجلت تسجيالً خاطئاً ربما ال يتسنى تحديد ُمعاِمالت ترجيح املعاينة 
اإلجمالية. ومن املفيد، مثالً، أن نعرف ما هي احتماالت االختيار األصلية لكي نحدد إجراءات تقسيم العيّنة إىل 

عيّنات فرعية تحديداً دقيقاً. 

نسب االستجابة ونسب التغطية يف املراحل املختلفة  5 - 5 
من مراحل اختيار العّينات   

عن  املستخدمني  إىل  معلومات  تقديم  بالعيّنة،  االستقصاء  تنفيذ  تقييم  عملية  من  كجزء  األسايس،  من   -  19
نسب االستجابة ونسب التغطية. ومن املفيد إعطاء أكثر ما هو متاح من التفاصيل. ومن املهم عدم إعطاء نسبة 
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االستجابة فقط )أو عنرص منها، هو نسبة عدم االستجابة(، وإنما إعطاء جدولة أسباب عدم االستجابة أيضاً. من 
املرجح أن تشمل أسباب عدم االستجابة ما ييل: 

ال يوجد أحد يف البيت  •

وحدة السكن خالية   •

وحدة السكن مهدومة أو غري صالحة للسكن   •

رفض   •

خارج البيت مؤقتاً )عطلة، إلخ.(   •

ربما يختلف تعريف نسبة االستجابة، من حيث الفئات املشمولة، من بلد إىل بلد. غري أن االستجابة الكاملة،   -  20
يف األحوال النمطية، تشمل الفئات األوىل والرابعة والخامسة من الفئات املذكورة أعاله. وتشّكل هذه الفئات حاالت 
يجب الحصول فيها عىل إجابة إن أمكن ذلك. وحدة السكن الخالية أو املهدومة يتم تجاهلها عادًة )يف حساب 
نسبة االستجابة( بحجة أنه ال يمكن بحكم التعريف الحصول عىل إجابة من هذه الوحدات. وبذلك يمكن، مثالً، 
أن يختار البلد 000 5 أرُسة معيشية ويحصل عىل النتائج التالية: 772 4 أتمت املقابالت، 75 حالة “ال يوجد أحد 
يف البيت”، 31 وحدًة خاليًة، 17 وحدًة مهدومًة، 12 حالة رفضوا اإلجابة، 93 حالة “خارج البيت مؤقتاً”. ُتحسب 
نسبة االستجابة، عادًة باستثناء الوحدات الخالية واملهدومة، بأنها 772 4/)000 5 - 31 - 17( أو 96.4 يف 

املائة. 

اإليرادات  مثل  ملتغريات   — معيشيًة  أرُساً  لالستقصاء  املستهدفة  السكانية  املجموعة  تشمل  عندما   -  21 
أو الحصول عىل الخدمات — وأفراداً )ملتغريات كالحالة الصحية للنساء البالغات، مثالً(، جرت العادة بحساب 
نسب االستجابة عىل مستوى األرُس املعيشية ومستوى األفراد كليهما. فيمكن، مثالً، أن تستجيب 98 يف املائة من 

األرس، بينما توجد داخل األرُس املستجيبة نسبة صغرية من األفراد الذين ال يستجيبون. 

يف أحيان كثرية ال ُتقاَبُل مجموعات كاملة ألسباب مختلفة، من بينها مسائل أمنية، كأن يكون هناك حرب   -  22
أهلية أو اضطرابات، أو عدم إمكانية الوصول إليها بسبب وعورة التضاريس أو الطقس. ويحدث مراراً، عندما 
تظهر مشاكل من هذا النوع، أن ُيستعاض عن هذه املجموعات بمجموعات أخرى، وهذا إجراء ينطوي عىل درجة 
ح أن يكون سكان املجموعات البديلة يف كل األحيان تقريباً مختلفني اختالفات  خطرية من التحيز، ألن من املرجَّ
كبرية جداً عن سكان املجموعات التي حلّت محلها. مع ذلك، يجب إذا حدث مثل هذا التبديل عىل فريق االستقصاء 
أن يسّجل عدد هذه املجموعات ومواقعها. ويمكن أن يتم ذلك بتقدير عدد األشخاص يف املجموعة )أو املجموعات( 

السكانية املستهدفة، التي ُيعتقد أنها مقيمة يف مناطق املجموعات املمثلة املستعاض عنها. 

من املفيد مالحظة أن املشاكل التي هي من النوع املذكور أعاله مبارشة يمكن تقليلها إىل حد ما بالقيام   -  23
قبل اختيار العيّنة، بتعيني مناطق البلد التي تكون “خارج النطاق” ألغراض املقابلة لالستقصاء، بسبب مخاوف 
أمنية أو مخاوف من عدم إمكانية الوصول إليها. ويجب توثيق هذه املناطق واستبعادها من عالَم االستقصاء قبل 
اختيار العيّنات. ويجب توثيق املناطق املستثناة يف التقرير وإدراج بيان يقول إن نتائج االستقصاء ال تنطبق عىل 

املنطقة املستثناة. 
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الرتجيح: ُمعاِمالت الرتجيح األساسية،  6 - 5 
وعدم االستجابة، وتعديالت أخرى   

يرد حساب ُمعاِمالت الرتجيح يف االستقصاء يف الفصل السادس. ويشدد هذا الفصل عىل أهمية توثيق هذه   -  24
الحسابات. 

املعيشية بوجه عام عىل ما يصل إىل ثالث عمليات — حساب  الرتجيح يف استقصاءات األرُس  ينطوي   -  25
ُمعاِمالت الرتجيح األساسية أو التصميمية، والتعديالت املدخلة بسبب عدم االستجابة، والتعديالت املدخلة فيما 
بعد التقسيم الطبقي. يف كثري من التطبيقات، ال ُيستخَدم إال ُمعاِمالت الرتجيح يف التصميم، بينما يف تطبيقات 
أخرى يمكن تعديل ُمعاِمالت الرتجيح عند التصميم بعامل إضايف يعكس عدم االستجابة. ويف تطبيقات قليلة 
نسبياً يمكن أن يعكس الرتجيح عامالً آخر، إما بالتعديل الذي يعكس عدم االستجابة وإما بدونه، ُيقصد به تعديل 
توزيع السكان الذي ُحِصَل عليه من العيّنة، لجعله يتفق مع التوزيع الذي ُحِصَل عليه من مصدر مستقل للبيانات، 
كتعداد حديث للسكان، مثالً. هذا ما يشار إليه غالباً بعبارة الرتجيح الحاصل بعد التقسيم الطبقي. ويف بعض 
التطبيقات ال يحصل ترجيح عىل اإلطالق؛ وهذا ال يحدث إال يف حالة توفُّر رشطني اثنني فقط، وهما: أن تكون 
العيّنة ذاتية الرتجيح تماماً وأن تكون البيانات املولَّدة محصورًة بالتوزيع بالنسب املئوية، وبالحصص والنسب، 

خالفاً لتقديرات املجاميع أو األرقام املطلقة. 

ل الحسابات بعناية. وكما ُذكَر آنفاً، ينبغي أن  أن ُتسجَّ عندما ُيستخدم الرتجيح، من الرضوري طبعاً   -  26
ل. وينبغي أيضاً تسجيل ُمعاِمالت الرتجيح املستقلة  ُتحسب ُمعاِمالت الرتجيح )أو االحتماالت( يف كل مرحلة وُتسجَّ
يف كل مرحلة من مراحل عمليات البيانات، وهي بعبارة أخرى: )أ( ُمعاِمالت الرتجيح عند التصميم، و)ب( ُمعاِمالت 
الرتجيح عند التصميم بعد رضبها بعامل )أو عوامل( التعديل مقابل عدم االستجابة، و)ج( ُمعاِمالت الرتجيح عند 

التصميم يف )ب( بعد تطبيق عوامل التعديل ملا بعد التقسيم الطبقي. 

من املهم ان نالحظ أن ُمعاِمالت ترجيح التصميم تختلف لكل مجال عندما يشتمل تصميم العيّنة عىل   -  27
تقدير للمجال. بعبارة أخرى، حتى عندما تكون العيّنة ذاتية الرتجيح داخل املجال، سيكون لكل مجال ُمعاِمل 
ترجيح خاص به. عالوة عىل ذلك يوجد لكل مجال مجموعة مختلفة من ُمعاِمالت الرتجيح إذا لم يكن التصميم 
ذاتي الرتجيح داخل املجاالت. يضاف إىل ذلك أنه يجب مالحظة أن تعديالت عدم االستجابة تطبق غالباً منفصلة 
بحسب مناطق فرعية جغرافية هامة، كاملناطق الرئيسية، مثالً، بغضِّ النظر عما إذا كان تقدير املجال موجوداً 
يف التصميم. وأخرياً، يمكن رضب ُمعاِمل الرتجيح نفسه بعامل إضايف ملجموعات أو أرُس معيشية معيّنة. وُيفَعل 

هذا عندما ُيستخَدم تقسيم العيّنة إىل عيّنات فرعية )انظر الفرع 5 - 3(. 

معلومات عن تكاليف املعاينة وتنفيذ االستقصاء   7 - 5
بينما توضع ميزانيات استقصاءات األرُس املعيشية بكل عناية، مما ال يقل عن ذلك أهمية االحتفاظ بسجالّت   -  28
النفقات الفعلية عىل مختلف عملياتها. فتسجيل تكاليف االستقصاء مفيد، مثالً، لتخطيط عيّنات رئيسية، وحفُظ 

سجالّت مختلف أنشطة االستقصاء هامٌّ لتخطيط االستقصاءات التي ُتجرى يف املستقبل.

عندما ُتستخَدم العيّنات الرئيسية توجد تكلفة ابتدائية كبرية لتفعيل تطويرها. وهي تشمل بوجه عام   -  29
جوانب )أ( استخدام الحاسوب يف التعامل مع ملفات تعداد السكان إلنشاء إطار العيّنة، و)ب( رسم الخرائط 
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والرسوم إلنشاء وحدات معاينة أّولية، و)ج( اختيار وحدات املعاينة األّولية للعيّنة بالحاسوب. غالباً ما تشرتك يف 
دفع تكاليف العمليات االبتدائية، كما ُذكر يف الفصل السابق، الوزاراُت التي ستستخدم العيّنة الرئيسية أثناء دورة 
حياتها. وينبغي أيضاً توزيع هذه التكاليف عىل جميع االستقصاءات التي ُيقصد استخدام العيّنة الرئيسية لها، 
بقدر ما تكون هذه التكاليف معروفة مسبقاً. لذلك، من األسايس إنشاء السجالّت بعناية فائقة فيما يتعلق بتطوير 

العيّنة الرئيسية وكذلك تخطيط جوانب املعاينة لالستقصاءات التي سُتجرى يف املستقبل، واالحتفاظ بها. 

عندما ُينتهى من وضع العيّنة الرئيسية، ينبغي وضع سجالّت للتكاليف املتعلقة باالحتفاظ بها. وكما   -  30
لوحظ من قبل، يجري تحديث العيّنات الرئيسية بصورة دورية، وتحتاج تكاليفها طبعاً إىل املراقبة بكل عناية. 

تشمل عمليات املعاينة، التي ينبغي الحصول عىل تكاليفها بانتظام، التكاليَف الواردة يف القائمة التالية،   -  31
التي تنطبق عىل االستقصاءات بالعيّنة التي تجرى مرة واحدة وعىل العيّنات الرئيسية أيضاً: 

مرتبات مصّممي العيّنة بما يف ذلك األتعاب التي ُتدفع للخرباء االستشاريني الخارجيني؛  ) أ ( 

التكاليـف امليدانيـة لتحديث إطـار العيّنات، بما يف ذلـك تكاليف املوظفني وإعداد مواد مسـاعدة  )ب( 
كالخرائط، مثالً؛

التكاليف الحاسوبية إلعداد إطار العيّنات الختيار العيّنة من وحدات املعاينة األّولية؛  )ج( 

تكاليف املوظفني الختيار العيّنة من وحدات املعاينة األّولية )إذا لم ُتنفَّذ بالحاسوب(؛  )د( 

التكاليف امليدانية إلجراء عملية وضع قوائم وحدات املعاينة يف املرحلة قبل األخرية، بما يف ذلك  )ه( 
تكاليف املوظفني وإعداد مواد، كملفات املجموعات؛ 

تكاليف املوظفني لجمع البيانات من عيّنات األرُس املعيشية داخل مجموعات العيّنات. )و( 

باإلضافة إىل تكاليف العيّنات لالستقصاء، ينبغي حفظ السجالّت املتصلة بتكاليف التنفيذ. ويمكن أن   -  32
تشمل هذه التكاليف: أجور العّدادين، واملرشفني؛ وعالوة اإلعاشة اليومية والخدمات امليدانية للموظفني العاديني 
ملنظمة االستقصاء؛ ونفقات السفر؛ واللوازم املكتبية؛ ونفقات التدريب؛ وتكاليف الوقود؛ وخدمات االتصاالت، 

وإعداد البيانات. 

التقييم: أوُجُه القصور يف بيانات االستقصاء  8 - 5
كثري من الوثائق املتعلقة بحفظ السجالّت عىل الوجه الصحيح، التي نوقشت أعاله، باإلضافة إىل كونها   -  33
هامة لتجهيز نتائج االستقصاء، وثائق مفيدة لتقييم جوانب تصميم العيّنات وتنفيذ االستقصاء. فاملعلومات عن 
ِنسب االستجابة، مثالً، تساعد عىل تقييم ما إذا كان التحيُّز اآلتي من عدم االستجابة خطري أم ال. ويمكن استخدام 
يف  لالستقصاءات  واستخدامه  العيّنات  لتصميم  “االقتصادية”  الفعالية  لتقييم  املعاينة  تكاليف  املعلومات عن 

املستقبل. 

كما ُذِكَر سابقاً، يشمل التقييم الرسمي لالستقصاءات بالعيّنة أوُجهاً متعددة ألخطاء غري أخطاء املعاينة   -  34
التي تتجاوز نطاق هذا الدليل إىل حد كبري )انظر األمم املتحدة )1984( — ملعالجة املوضوع معالجة شاملة(. غري 
أنه ينبغي أن نذكر أن تقييم الخطأ غري أخطاء املعاينة ينبغي أن يشمل، مثالً، أنشطة يف مجايل التنفيذ والتجهيز. 

ومن جهة أخرى، يمكن تقدير خطأ املعاينة وتجري مناقشته بمزيد من التفصيل أدناه. 
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عىل الرغم من أن دراسات التقييم النظامية ال ُتجرى يف الغالب الستقصاءات األرُس املعيشية، يظل مع ذلك   -  35
من األهمية بمكان أن يشمل توثيق االستقصاء معلومات عن أوجه القصور يف البيانات. وينبغي أن ُيكرََّس لهذا 
املوضوع جزء موجز من التقارير الفنية عن النتائج، غالباً ما يكون بعنوان بسيط هو “أوجه القصور يف بيانات 

االستقصاء”. وينبغي إبالغ القارئ يف هذا الجزء عن جوانب املعاينة وغري املعاينة يف أخطاء االستقصاء. 

يصف منشور قيِّم صادر عن مكتب الواليات املتحدة لإلحصاء )1974( كيفية عرض املعلومات عن أخطاء   -  36
االستقصاء. وتقرتح الفقرات التالية املقتبسة من ذلك املنشور )التذييل األول، الصفحة أوالً - 1( نوع املعلومات 

التي ينبغي عرضها للمستخدمني، عندما ُتنرش نتائج االستقصاء: 

اإلحصاءات الواردة يف هذا التقرير هي تقديرات مستمدة من استقصاء بالعيّنة. يوجد نوعان من األخطاء 
املمكنة يف التقدير بناًء عىل االستقصاء بالعيّنة — أخطاء معاينة وأخطاء غري أخطاء املعاينة. تحدث 
أخطاء املعاينة بسبب مالحظات ُتبدى عىل العيّنة فقط، ال عىل السكان ككل. واألخطاء التي هي من غري 
أخطاء املعاينة )التي تناقش يف الفصل الثامن( يمكن أن ُتعزى إىل مصادر كثرية: العجز عن الحصول عىل 
معلومات عن جميع الحاالت املشمولة بالعيّنة، وصعوبات متعلقة بالتعريف، واختالفات يف تفسري األسئلة، 
تسجيل  يف  أخطاء  معلومات صحيحة،  لتقديم  املستجيبني  جانب  من  االستعداد  عدم  أو  القدرة   وعدم 
أو ترميز البيانات التي ُحِصَل عليها، وأخطاء أخرى متعلقة بجمع البيانات واالستجابة والتجهيز والتغطية 
ُة  وتقدير البيانات غري املوجودة. وتحدث أخطاء غري أخطاء املعاينة أيضاً يف عمليات التعداد الكاملة. فِدقَّ

نتيجِة االستقصاء ُتحدَُّد باآلثار املشرتكة ألخطاء املعاينة وأخطاء غري أخطاء املعاينة. 

العيّنة الخاصة التي استخدمت يف هذا االستقصاء واحدة من عدد كبري من جميع العيّنات املمكنة ذات 
الحجم الواحد التي كان يمكن اختيارها باستخدام تصميم العيّنة نفسه. وتختلف التقديرات املستمدة من 
عيّنات مختلفة بعُضها عن بعض. وخروج تقدير العيّنة عن متوسط جميع العيّنات املمكنة ُيسّمى خطأ 
معاينة. أما الخطأ املعياري يف تقدير االستقصاء فهو مقدار التفاوت بني التقديرات اآلتية من العيّنات 
املمكنة، وهو لذلك مقاس للدقة التي يكون بها التقدير اآلتي من عيّنة محددة قريباً من متوسط نتائج 
جميع العيّنات املمكنة. وُيعرَُّف الخطأ املعياري النسبي بأنه الخطأ املعياري مقسوماً عىل القيمة الجاري 

تقديرها.

يقيس الخطأ املعياري، كما ُحسب يف هذا التقرير، قياساً جزئياً أيضاً أثر األخطاء غري أخطاء املعاينة، لكنه 
 

املمكنة، بني  العيّنات  الفرق، كمتوسط لجميع  البيانات. والتحيز هو  أّي تحيّزات منهجية يف  ال يقيس 
التقدير والقيمة املستصوبة. ومن البديهي أن دقة نتيجة االستقصاء تتوقف عىل أخطاء املعاينة واألخطاء 
غري أخطاء املعاينة كليهما، مقيسة بالخطأ املعياري، والتحيز واألنواع األخرى من األخطاء غري أخطاء 

املعاينة، غري املقيسة بالخطأ املعياري. 

ثّمة عنرص هام يف تقييم العيّنة، كما ورد أعاله ضمناً، وهو تقدير أخطاء املعاينة، الذي ينبغي إجراؤه   -  37
بتقديرات االستقصاء الرئيسية. وإن واحدة من الخصائص املميزة للعيّنة االحتمالية، كما نوقش من قبل، هي 
أن العيّنة نفسها يمكن أن ُتستخَدَم لتقدير األخطاء املعيارية. فأساليب تقدير التفاوت واألخطاء املعيارية ُتبحث 
لتقدير  برامج حاسوبية ذات كفاءة وموثوقية متاحة  إىل ذلك توجد  باإلضافة  السادس.  الفصل  بالتفصيل يف 

األخطاء املعيارية، ينبغي أن ُيستفاد منها ما أمكن ذلك. 
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ُتَعدُّ تقديرات األخطاء املعيارية للخصائص الرئيسية التي هي موضع اهتمام يف االستقصاء، بوجه عام،   -  38
ألنه ليس عملياً وال رضورياً أن ُتحسب لجميع البنود. فاألخطاء املعيارية تعطي الوسائل طبعاً إىل املستخدمني 

لتقييم موثوقية تقديرات االستقصاء وإنشاء فرتات ثقة حول تقديرات النقاط. 

يمكن أيضاً استخدام األخطاء املعيارية لتقييم تصميم العيّنة نفسه. وتوجد إحصائية مفيدة بوجه خاص   -  39
للقيام بذلك، وهي أثر تصميم العيّنة )deff(، أو أكثر دقة )deft(، وهو الجذر الرتبيعي ألثر تصميم العيّنة. من 
السهل حساب الجذر الرتبيعي ألثر تصميم العيّنة، حساباً مبارشاً إىل حد ما، لكل بند من بنود البيانات ُيقدر 
الخطأ املعياري املتعلق به. وهذا يستتبع مجرد تقسيم الخطأ املعياري املقدر لبند معني عىل الخطأ املعياري اآلتي 
 1−p هي qهي النسبة املقدرة؛ و p حيث ،pq/n من عيّنة بسيطة مختارة عشوائياً لها نفس حجم العيّنة، وذلك 

وn هو حجم العيّنة. وتعمل العملية عىل توكيد أو دحض آثار التصميم التي افرُتَِضت افرتاضاً عند تصميم العيّنة، 
ألن اآلثار الفعلية لتصميم العيّنة والجذر الرتبيعي آلثار تصميم العيّنة ال يمكن معرفتهما حتى ما بعد إجراء 

االستقصاء، وإعداد البيانات وتقدير األخطاء املعيارية. 

أحجام  كانت  إذا  ما  لتقرير  املحسوبة  التصميم  آثار  يستخدم  أن  اإلحصائي  املعاينة  خبري  يستطيع   -  40
املجموعات أحجاماً معقولة لبنود البيانات الرئيسية، ويمكنه أن يتخذ تدابري تصحيحية عند االقتضاء. فإذا كان 
الجذر الرتبيعي ألثر تصميم العيّنة، مثالً، أكرب كثرياً من الحجم املتوقع لبنود رئيسية معيّنة، يمكن تصميم العيّنة 

الستقصاء ُيجرى يف املستقبل عىل نحو ُتستخدم فيه أحجام أصغر للمجموعات. 

موجز املبادئ التوجيهية   9 - 5
يوجز هذا الفرع يف شكل قائمة، املبادَئ التوجيهيَة الرئيسية الواردة يف هذا الفصل، التي ُتعرض، كما جاء   -  41

يف الفصول السابقة، يف شكل قواعد تقريبية أكثر منها توصيات ثابتة و: 

توثيق جوانب املعاينة يف االستقصاءات بطريقتني: حفظ السجالّت عىل الوجه الصحيح وتقديم   •
املعلومات التقنية إىل املستخدمني

حفظ سجالّت مفصلة لعمليات املعاينة، بما يف ذلك التكاليف  •

وضع رموز ملتغريات تصميم العيّنات: املناطق اإلدارية، وحدات املعاينة األّولية، املجموعات، األرُس   •
املعيشية، األشخاص، إلخ. 

العمل بجهد عىل وضع رموز موحدة ملتغريات التصميم تكون متسقة يف كل االستقصاءات   •

تسجيل جميع حاالت الخروج عن خطة العيّنات األصلية األخرى التي تحدث يف تنفيذ االستقصاء   •

حساب وتسجيل احتماالت االختيار يف كل مرحلة من مراحل املعاينة   •

تسجيل معلومات، عىل وجه الخصوص، عن تقسيم العيّنات إىل عيّنات فرعية، الذي يحدث يف العمل   •
امليداني

تسجيل املعلومات عن عدد حاالت عدم االستجابة وأنواعها  •

تسجيل ُمعاِمالت ترجيح التصميم، والتعديالت بسبب عدم االستجابة، والتعديالت املدخلة بعد   •
التقسيم الطبقي
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االحتفاظ بسجالّت تكاليف مفّصلة لكل عملية يف تصميم العيّنات وتنفيذها  •

يف حالة العيّنات الرئيسية، االحتفاظ بسجالّت تكاليف تطويرها )التكاليف االبتدائية( وصيانتها  •

إعداد تقارير تقنية للمستخِدمني عن املعاينة ومنهجية االستقصاء  •

نتائج  تقدِّم تقارير عن  التي  الفنية  املنشورات  القصور يف جميع  أوُجه  إعداد تقرير موجز عن   •
االستقصاء

إعداد تقرير فني أكثر كثافة عن جميع جوانب منهجية املعاينة   •

حساب أخطاء املعاينة يف املتغريات الرئيسية وعرض هذه األخطاء يف تقارير تقنية  •

حساب آثار التصميم )deff or deft( للمتغريات الرئيسية  •

تعيني موظف يتوىّل مسؤولية التوثيق  •
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الفصل السادس

 بناء ُمعاِمالت ترجيح العّينات
واستخدامها

مقدمة  1 - 6
يناقش هذا الفصل مختلف املراحل يف وضع ُمعاِمالت ترجيح العيّنات واستخدامها يف حساب تقديرات   -  1
الخصائص التي هي موضع اهتمام من بيانات استقصاء األرُس املعيشية. ويوَصف، عىل وجه الخصوص، تعديل 
ُمعاِمالت الرتجيح يف العيّنات للتعويض عن مختلف النواقص الحاصلة يف العيّنة املختارة. يقترص االنتباه عىل 
املعروضة  الهامة  األفكار  ُح  ُتوضَّ االستقصاءات.  تقارير  معظم  يف  واسـع  نطاق  عىل  ُتنتَُج  وصفية  تقديرات 
باستخدام أمثلة حقيقية من استقصاءات راهنة أُجريت يف بلدان نامية، أو نماذج محاكاة ألوضاع استقصاءات 

حقيقية.

الحاجة إىل ُمعاِمالت ترجيح العّينات  2 - 6
بة، بالدرجة األوىل لضبط التكاليف.  تستند استقصاءات األرُس املعيشية بوجه عام إىل تصاميم عيّنات مركَّ  -  2
ويرجح أن يكون يف العيّنات الناتجة نواقص ربما تؤدي إىل تحيٍُّز ومفارقات أخرى بني العيّنة واملجموعة السكانية 
املشار إليها. ومن هذه النواقص اختيار عيّنات غري متساوية االحتماالت، وعدم تغطية املجموعات السكانية، وعدم 
االستجابة. ُمعاِمالت ترجيح العيّنات الزمة لتصحيح هذه النواقص، وبذلك تستمد تقديرات مالئمة للخصائص 

التي هي موضع اهتمام. مقاصد الرتجيح، باختصار، هي: 

التعويض عن احتماالت االختيار غري املتساوية؛  ) أ ( 

التعويض عن عدم استجابة )الوحدات(؛  )ب( 

تعديل توزيع العيّنات املرّجح للمتغريات الرئيسية التي هي موضع اهتمام )السن، مثالً، والِعرق،  )ج( 
ونوع الجنس(، لجعلها تتفق مع توزيع سكاني معلوم. 

التالية. حاملا  الفروع  يف  بالتفصيل  السيناريوهات  واحد من هذه  لكل  املستخدمة  اإلجراءات  ستناقش   -  3
ُيعوَّض عن النواقص يف العيّنة، يمكن استخدام ُمعاِمالت الرتجيح يف تقدير خصائص السكان التي هي موضع 

اهتمام وكذلك يف تقدير أخطاء املعاينة يف تقديرات االستقصاء املولَّدة.
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عندما ال ُتستخَدم ُمعاِمالت الرتجيح للتعويض عن نسب االختيار املتباينة داخل الطبقات )حينما تكون   -  4
العيّنة قد ُصّممت عىل هذا النحو( ولنواقص العيّنة املذكورة أعاله، ستكون التقديرات الناتجة ملَعلَمات السكان 
متحيزة. انظر الفروع 6 - 3 و6 - 4 و6 - 5، لالطالع عىل أمثلة إلجراءات الرتجيح املستخدمة يف إطار كل 

سيناريو، بما يف ذلك تعويض عن التقديرات املرّجحة وغري املرّجحة يف كل حالة. 

نظرة عامة   1 - 2 - 6

يتناول الفرع 6 - 3 تطوير ُمعاِمالت ترجيح العيّنات، بما يف ذلك تعديل ُمعاِمالت ترجيح العيّنة لتفسري   -  5
العيّنة.  اختيار  االستقصاء يف وقت  أهليتها لالستخدام يف  ُتعرف  ال  التي  والوحدات  العيّنة  التكرار يف  عمليات 
ويناقش الفرع 6 - 4 ترجيح احتماالت االختيار غري املتساوية؛ ويقدم بضعة أمثلة للتعداد، بما يف ذلك دراسة 
حالة إفرادية لوضع ُمعاِمالت الرتجيح الستقصاء وطني لألرُس املعيشية؛ ويف الختام يناقش عيّنات ذاتية الرتجيح. 
ُتناَقش مسألتا عدم االستجابة وعدم التغطية يف استقصاءات األرُس املعيشية يف الفرعني 6 - 5 و6 - 6، عىل التوايل. 
وُتناَقش مصادر وعواقب عدم االستجابة وعدم التغطية. وُتعرَض أيضاً طرق تعويض عن عدم االستجابة وعدم 
التغطية، بما يف ذلك أمثلة رقمية توضح تعديل ُمعاِمالت ترجيح العيّنة مقابل عدم االستجابة وعدم التغطية. 
يناقش الفرع 6 - 7 مسألة التضخم املايل يف تباين تقديرات االستقصاء، نتيجًة الستخدام ُمعاِمالت ترجيح العيّنة 
ح حساب الزيادة يف التباُين الحاصلة  يف تحليل بيانات استقصاء األرُس املعيشية. ويقدَّم أيضاً مثال رقمي لكي يوضِّ
نتيجًة للرتجيح. ويناقش الفرع 6 - 8 مسألة تخفيف ُمعاِمالت الرتجيح ويعرض مثاالً إلجراء التخفيف الذي يعاد 
بموجبه قياس ُمعاِمالت الرتجيح املخففة بطريقة يجعلها تضيف إىل مجموع ُمعاِمالت الرتجيح األصلية. وُتقدم 

بعض املالحظات الختامية يف الفرع 6 - 9. 

تطوير ُمعاِمالت ترجيح العّينات   3 - 6
حاملا تتقرر احتماالت اختيار الوحدات املدرجة يف العيّنة يبدأ بناء ُمعاِمالت ترجيح العيّنات. ويتوقف   -  6
احتمال اختيار الوحدة املدرجة يف العيّنة عىل تصميم العيّنة املستخدم الختيار الوحدة. لقد عرض الفصل الثالث 
أوصافاً تفصيلية لتصاميم املعاينة األكثر استعماالً، واحتماالت االختيار املتصلة بهذه التصاميم. وُيفرتض يف جميع 

الحاالت أن تكون احتماالت االختيار قد تقررت. 

ُيعترب وضع ُمعاِمالت ترجيح العيّنات أحياناً الخطوة األوىل يف تحليل بيانات االستطالع. وهو يبدأ عادًة ببناء   -  7
ُمعاِمل الرتجيح األسايس أو ُمعاِمل ترجيح التصميم لكل وحدة مدرجة يف العيّنة لكي تعكس احتماالت اختيارها 
غري املتساوية. فُمعاِمل الرتجيح األسايس للوحدة املدرجة يف العيّنة هو معكوس احتمال اختيارها إلدراجها يف 
العيّنة. ويف الرتقيم الريايض، إذا أُدرجت وحدة يف العيّنة وكان احتمالها pi فإن ُمعاِمل ترجيحها األسايس، املشار 

إليه بالرمز wi ُيعطى بـ 

w p=1)1 - 6(

فإذا اختريت وحدة مدرجة يف العيّنة، مثالً، باحتمال نسبته 50/1 تمثل 50 وحدة يف السكان الذين اختريت   -  8
يف  الوحدات  عدد  لتمثيل  م مصّممة  تضخُّ عوامل  بمثابة  العيّنة  يف  الرتجيح  ُمعاِمالت  تعمل  وبذلك  العيّنة.  منهم 
املجموعة السكانية املشمولة باالستقصاء، التي تمثلها الوحدة املدرجة يف العيّنة التي أُعطيت ُمعاِمل الرتجيح. ويعطي 

مجموع ُمعاِمالت الرتجيح يف العيّنة تقديراً غري متحيز ملجموع عدد الوحدات يف املجموعة السكانية املستهدفة. 
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يف حالة التصاميم املتعددة املراحل، يجب أن تعكس ُمعاِمالت الرتجيح األساسية احتماالت االختيار يف كل   -  9
مرحلة. ففي حالة تصميم ذي مرحلتني، مثالً، ُتختار فيه وحدة املعاينة األّولية رقم ith مع احتمال نسبته pi يف 
املرحلة األوىل، ُتختار األرُسة املعيشية رقم jth من وحدة معاينة أّولية مدرجة يف العيّنة مع احتمال نسبته pj(i) يف 

املرحلة الثانية، فعندئٍذ ُيعطى االحتمال اإلجمايل )pij( الختيار كل أرُسة يف العيّنة بحاصل جمع االحتمالني، أو

pij = pi * pj(i))2 - 6(

املعيشية كما حصل من قبُل، بأخذ معكوس االحتمال اإلجمايل  الرتجيح األسايس لألرُسة  ُمعاِمل  وُيحَصل عىل 
wij,b، يكون  jth يساوي  الختيارها. وبالتناُسب مع ذلك، إذا كان ُمعاِمل الرتجيح األسايس لألرُسة املعيشية رقم 
ُمعاِمل الرتجيح املعزّو إىل التعويض عن عدم االستجابة wij,nr، وُمعاِمل الرتجيح املعزّو إىل التعويض عن عدم 

التغطية wij,nc، فعندئٍذ ُيعطى ُمعاِمل الرتجيح اإلجمايل لألرُسة املعيشية بـ 

wij = wij,b * wij,nr * wij,nc)3 - 6(

تعديالت ُمعاِمالت ترجيح العيّنة لألهلية غري املعلومة   1 - 3 - 6

توجد، أثناء جمع البيانات يف استقصاءات األرُس املعيشية، يف بعض األحيان حاالت تكون فيها أهلية األرُسة   -  10
املعيشية موضع شك. فربما ال يجد املقاِبل أحداً يف البيت، مثالً، يف منزل أُدِرَج يف العيّنة أثناء جمع البيانات أو بعد 
زيارات متكررة. يف هذه الحالة ال يكون معروفاً إن كانت الوحدة السكنية مشغولة أم ال. فإن كانت مشغولة يجب 
تصنيفها بأنها وحدة سكنية غري مستجيبة )تحت فئة “ال أحد يف البيت”(. وإالّ فهي خارج نطاق االستقصاء، 
وهي لذلك غري مؤهلة لعدِّها كوحدة مدرجة يف العيّنة. ويف بعض األحيان يفرتض املقاِبلون أنه إذا لم يوجد أحد يف 
البيت أثناء زيارات متكررة أن تلك الوحدة السكنية غري مشغولة ولذلك فهي غري مؤهلة. هذا افرتاض غري صحيح 

بوجه العموم، ويؤدي يف كثري من األحيان إىل رفع نسبة االستجابة خطأً.

عندما تكون أهلية بعض الوحدات السكنية غري معروفة، يجب تعديل ُمعاِمالت ترجيحها لكي تعكس   -  11
هذه الحقيقة. والفكرة هي أن ُتفرتض بعض االفرتاضات التي تسمح بتقدير نسبة الوحدات السكنية التي تكون 
أهليتها غري معروفة وهي يف الواقع مؤهلة. وأبسط نهج لتحقيق ذلك هو أن تؤخذ نسبة الوحدات املدرجة يف العيّنة 
واملعروف أنها مؤهلة أو غري مؤهلة، وتطبق تلك النسبة عىل الوحدات غري املعروفة أهليتها. افرتض، مثالً، أن عيّنة 

من 300 وحدة سكنية كانت ردودها كما هو مبني يف الجدول 6 - 1.

الجدول 6 - 1
فئات االستجابة يف االستقصاء

عدد الوحدات السكنيةفئة االستجابة

215مقاَبالت كاملة

25وحدات مؤهلة غري مستجيبة

10وحدات غري مؤهلة

50وحدات غري مؤهلة غري معروفة
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/)25+215( هي  مؤهلة  فعالً  هي  التي  مؤهلة  أنها  املعروف  السكنية  الوحدات  نسبة  أن  الحظ   -  12

)215+25+10( = 0.96. لذلك يمكننا أن نفرتض أن نفس النسبة )0.96( من الوحدات السكنية غري املعروفة 

أهليتها  املعروفة  غري  سكنية  وحدة   50 الـ  من  املائة  يف   96 أخرى،  بعبارة  مؤهلة.  اعتبارها  يمكن   أهليتها 

)أو 48 وحدة سكنية( يف الواقع مؤهلة. عندئٍذ نعدِّل ُمعاِمالت ترجيح الوحدات السكنية املؤهلة )املقابالت الكاملة 

والوحدات املؤهلة غري املستجيبة( باستخدام عامل التعديل املعرَّف كما ييل: 

F
w w w

w w
ue

ij b ij b ij b
uenrc

ij b ij b
nrc

=
+ + ×

+

∑∑∑
∑∑

, , ,

, ,

ε

)4 - 6(

ε = 0.96 يف هذا املثال(. وتشري  ε إىل نسبة الحاالت غري املعروفة أهليتها التي يقدَّر أنها مؤهلة ) حيث يشري 

املجاميع التي هي فوق c وnr وue يف املعادلة الواردة أعاله، عىل التوايل، إىل مجموع ُمعاِمالت الرتجيح األساسية 

للوحدات السكنية التي أُجريت معها مقابالت كاملة، والوحدات املؤهلة غري املستجيبة، والوحدات غري املعروفة 

كاملة  مقابالت  معها  أجريت  التي  السكنية  للوحدات  املعدلة  األساسية  الرتجيح  ُمعاِمالت  ُتحَسب  ثم  أهليتها. 

 .Fue بالعامل wij,b والوحدات املؤهلة غري املستجيبة برضب ُمعاِمالت الرتجيح األساسية األّولية

تعديالت ُمعاِمالت ترجيح العيّنة ملراعاة الُنسخ املكررة   2 - 3 - 6

إذا ُعرَف من قبل أن هناك نسخاً مكررة من بعض الوحدات يف اإلطار، يمكن تعويض االحتمال الزائد   -  13

الختيار هذه الوحدات بإعطائها ُمعاِمالت ترجيح هي معكوسات عدد النسخ املكرَّرة يف إطار املعاينة، إذا أُدِرَجت 

هذه الوحدات يف العيّنة. غري أن النسخ املكررة ال ُتكتَشف يف أغلب األحيان إالّ بعد اختيار العيّنة، وينبغي تعديل 

ُذ هذا التعديل عىل النحو التايل. افرتض  احتماالت اختيار هذه الوحدات املدرجة يف العيّنة ملراعاة النسخ املكررة. ُينفَّ

أن الوحدة رقم ith املدرجة يف العيّنة لها احتمال اختيار مشار إليه بـ pi1 وافرتض أنه توجد سجالّت إضافية عددها 

k-1 يف إطار املعاينة، عرَّفتها الوحدة املدرجة يف العيّنة بأنها نسخ مكررة، ولكل نسخة منها احتماالت اختيار 
ِنَسـُبها كما ييل: pi2,..., pik. عندئٍذ ُيعطى احتمال االختيار املعدل للوحدة املعنية املدرجة يف العيّنة بـ 

pi = 1 – (1 – pi1)(1 – pi2) … (1 – pik))5 - 6(

 .1/pi ُح بـ ُح الوحدة املدرجة يف العيّنة بناًء عىل ذلك، بمعنى أنها ُترَجَّ عندئٍذ ُترجَّ

ترد أدناه توضيحات بأمثلة محددة إلجراءات بناء ُمعاِمالت ترجيح العيّنة بموجب السيناريوهات املوجزة   -  14

أعاله.

الرتجيح الحتماالت االختيار غري املتساوية   4 - 6
أّولية،  لتيسري الرشح دعونا ننظر يف تصميم ذي مرحلتني واستخدام مناطق التعداد كوحدات معاينة   -  15

واألرُس املعيشية كوحدات للمرحلة الثانية. لنفرتض أننا اخرتنا عيّنة متساوية االحتماالت فيها العدد n من وحدات 

املعاينة األّولية، اختريت مّما مجموعه N يف املرحلة األوىل، ثم اختريت m أرُس معيشية من كل وحدة معاينة أّولية 

أُدرجت يف العيّنة. من البديهي أن احتمال انتخاب األرُسة املعيشية يتوقف عىل عدد األرُس املعيشية يف وحدة املعاينة 

05-67060 Chapter 06.indd   122 10/06/2010   12:03:12 PM



واستخدامها123 العيّنات  ترجيح  ُمعاِمالت  بناء 

األّولية التي توجد األرُسة فيها. دع Mi يشري إىل عدد األرُس املعيشية يف وحدة املعاينة األّولية i. عندئٍذ يكون احتمال 

اختيار وحدة املعاينة األّولية n/N واالحتمال املرشوط الختيار أرُسة من وحدة املعاينة األّولية رقم ith املدرجة يف 

العيّنة m/Mi. لذلك، ُيعطى االحتمال اإلجمايل الختيار أرُسة بـ 

p p p n
N

m
M

nm
N Mij i j i

i i
= × = × = ×( )

1
)6 - 6(

وكذلك ُيعطى ُمعاِمل ترجيح األرُسة املدرجة يف العيّنة بموجب هذا التصميم بـ 

w p
N
nm Mi

ij
i= = ×1

)7 - 6(

مثال

بالغ اختياراً  أرُسة. واختري شخص  أرُس معيشية من 250  اختريت عيّنة متساوية االحتماالت تضم 5 

َل الدخل الشهري )yij( ومستوى التعليم )zij = 1 إن كان  عشوائياً من كل أرُسة مدرجة يف العيّنة. وقد ُسجِّ

قد أنهى الدراسة الثانوية أو أعىل منها؛ وصفر إن لم ُينه الثانوية( للشخص البالغ رقم jth الذي أُدِرَج يف 

العيّنة يف األرُسة. دع Mi تشري إىل عدد األشخاص البالغني يف األرُسة رقم ith. عندئٍذ ُيعطى االحتمال اإلجمايل 

الختيار الشخص البالغ بـ

p p p
M Mij i j i

i i
= × = × = ×( )

5
250

1 1
50

1
    

لذلك يعطى ُمعاِمل ترجيح الشخص البالغ الذي أُدِرَج يف العيّنة بـ 

.w p Mi
ij

i= = ×1 50     

ح اآلن حساب التقديرات األساسية بموجب هذا التصميم. دعونا نفرتض أن البيانات التي ُحِصَل  نوضِّ  -  16

عليها من الشخص البالغ األعزب املدرج يف العيّنة لكل أرُسة معيشية يف عيّنة املرحلة األوىل التي تضم 5 أرُس، 

كما هي واردة يف الجدول 6 - 2 أدناه. الحظ أن عدد األشخاص البالغني يف كل أرُسة معيشية، وُمعاِمل الرتجيح 

اإلجمايل املتناسق مع هذا للشخص البالغ املدرج يف العيّنة هو املعطى يف العموَدين الثاني والثالث عىل التوايل.

الجدول 6 - 2
ُمعاِمالت الرتجيح بموجب احتماالت االختيار غري املتساوية 

wizijyij wizij wiyij zij yij wi Mi

األرُسة املعيشية 
املدرجة يف العّينة

10 500 150 10 500 1 70 150 3 1

صفر صفر 1 500 صفر 30 50 1 2

13 500 150 13 500 1 90 150 3 3

12 500 250 12 500 1 50 250 5 4

صفر صفر 12 000 صفر 60 200 4 5

36 500 550 50 000 3 300 800 16 املجموع
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يمكن عندئٍذ الحصول عىل تقديرات ملختلف الخصائص من الجدول 6 - 2 كما ييل:  -  17

تقدير متوسط الدخل الشهري هو 

y
w y
ww
i ij

i
= = =∑

∑
50 000

800
62 5.  

إذا لم ُتستخَدم ُمعاِمالت الرتجيح يكون هذا التقدير 60 )أو 5/300(.

تقدير نسبة األشخاص الذين أتموا املرحلة الثانوية أو التعليم العايل هو

y
w z
ww
i ij

i
= = =∑

∑
550
800

0 .%68.75 أو 68.75%     

إذا لم ُتستخَدم ُمعاِمالت الرتجيح يكون هذا التقدير 5/3 أو 0.60 يف املائة.

مجموع األشخاص الذين أتموا املرحلة الثانوية أو التعليم العايل هو

t w zi ij= =∑ 550  

تقدير متوسط الدخل الشهري للبالغني الذي يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو أعىل منها هو

y
w z y
w zw
i ij ij

i ij
= = =∑

∑
36 500

550
66 36.     

“ُتربَُّع” ُمعاِمالت ترجيح العيّنات أحياناً، بمعنى أن ُمعاِمالت الرتجيح ُترضب بالنسبة  -  18

عدد املستجيبني

مجموع ُمعاِمالت ترجيح جميع املستجيبني
)8 - 6(

لذلك، كان مجموع ُمعاِمالت الرتجيح العادية هو حجم العيّنة املحقق للتحليل )عدد املستجيبني(. الحظ   -  19
أن معايري الرتجيح املربعة ال يمكن استخدامها لتقدير املجاميع، مثل مجموع عدد األشخاص البالغني الحاصلني 
العيّنة بمعكوس  املدرجة يف  الوحدة  ينبغي ترجيح  الحالة  أعىل منها. يف هذه  أو  الثانوية  الدراسة  عىل شهادة 
احتماالت اختيارها، بعبارة أخرى يجب استخدام ُمعاِمالت الرتجيح العادية. غري أنه لتقدير املتوسطات والنسب 
تحتاج ُمعاِمالت الرتجيح إىل أن تكون متناسبة فقط مع معكوسات احتماالت االختيار. بعبارة أخرى، ال يهم إن 
اسُتعِملت ُمعاِمالت الرتجيح العادية أو املربَّعة )التي تكون متناسبة مع ُمعاِمالت الرتجيح العادية( للحصول عىل 
تقديرات متوسطات َمعلَمات السكان، كمتوسط عدد النساء أو نسبة عدد النساء الالئي هن يف سن الحمل والوالدة 

الحاصالت عىل العناية الصحية األّولية. فكال النوعني من ُمعاِمالت الرتجيح يأتي بنفس النتيجة. 

 Mi (wi=50* Mi) استخدمنا  فإذا   .wi’ مع  متناسبة  الرتجيح  ُمعاِمالت  تكون  مثالً،  السابق،  املثال  يف   -  20
كُمعاِمالت ترجيح كان تقدير نسبة األشخاص الحاصلني عىل شهادة الدراسة الثانوية أو أعىل منها هو 

p
M z
M
i ij

i
= × + × + × + × + ×

+ + + +
= =∑

∑
3 1 1 0 3 1 5 1 4 0

3 1 3 5 4
11
16

0 6875.
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الحاصلني عىل  البالغني  لتقدير مجموع عدد  أنه  بالضبط. غري  السابق  العدد  املائة، وهو نفس  أو 68.75 يف 
شهادة الدراسة الثانوية أو أعىل منها، يجب استخدام ُمعاِمالت الرتجيح العادية للحصول عىل النتيجة الصحيحة، 

بمعنى 
t M z M zs i ij i ij= × = = × =∑ ∑( )50 50 50 11 550  

ُتختار عيّنة عىل مرحلتني من األرُسة املعيشية يف املناطق الريفية من البلد. يف املرحلة األوىل ُتدخل 50 قرية يف 
العيّنة باحتمال متناسب مع عدد األرُس القاطنة فيها يف وقت آخر تعداد للسكان. ومما يذكر أن مجموع عدد األرُس 
املعيشية يف املناطق الريفية يف وقت آخر تعداد للسكان كان 000 300 أرُسة. وأُتبَع اختيار العيّنة يف املرحلة األوىل 
بعملية إعداد قوائم تهدف إىل تجميع قوائم الوحدات السكنية لكل واحدة من القرى املختارة. وقد ُوجد أحياناً أن 

الوحدة السكنية املنفردة تضم أكثر من أرُسة معيشية واحدة. 

ننظر اآلن يف عدة خيارات لتصميم تقسيم العيّنة إىل عيّنات فرعية )الختيار أرُس معيشية من وحدات   -  21
سكنية مختارة( ونحدد معادلة االختيار لالحتمال اإلجمايل الختيار أرُسة معيشية إلدراجها يف العيّنة. دع Di تشري 
إىل عدد الوحدات السكنية يف القرية i ودع Hij تشري إىل عدد األرُس يف الوحدة السكنية j من القرية i. فإن مجموع 

عدد األرُس املعيشية يف القرية، مشاراً إليه بـ Hi، ُيعطى بـ 

. H Hi
i

ij
ji

∑ ∑∑= = 300 000 H الحظ أن  Hi ij
j

= ∑  

تستند احتماالت االختيار املحسوبة هنا إىل معادالت ُقّدمت يف الفصل الثالث.

خيار التصميم 1 

اختريت 15 وحدة سكنية باملعاينة البسيطة املختارة عشوائياً دون تبديلها من قائمة كل قرية مختارة.   -  22
وأُدرجت يف العيّنة جميع األرُس القاطنة يف الوحدات السكنية املختارة، لذلك توجد مرحلتان فقط الختيار العيّنة: 
مرحلة اختيار القرى ومرحلة اختيار الوحدات السكنية. بموجب هذا التصميم، فإن معادلة االختيار لالحتمال 

اإلجمايل الختيار األرُس املعيشية إلدراجها يف العيّنة ُيعطى بـ

Pij = pr )i اختريت القرية( * pr  )اختريت i بحكم أن j اختريت الوحدة السكنية(   

: ُثمَّ

p H
H D M

H
Dij

i

i
i

i i
i

i

i
= × × = ×

∑ ∑
50 15 750

 

ويعطى ُمعاِمل الرتجيح األسايس بـ

w
M

D
Hij

i
i i

i
= ×

∑
750

 

الحظ أن االحتمال اإلجمايل لالختيار سيتباين من قرية إىل أخرى، بحسب نسبة عدد األرُس املعيشية إىل   -  23
عدد الوحدات السكنية Hi /Di. لذلك نستنتج أن هذا التصميم ليس ذاتي الرتجيح )لالطالع عىل مزيد من مناقشة 
التصاميم ذاتية الرتجيح انظر الفرع 6 - 4 - 2 أدناه(. وسيكون ذاتي الرتجيح إذا كانت كل وحدة سكنية فيها 

أرُسة معيشية واحدة، بمعنى أنه إذا كانت النسبة Hi /Di هي نفسها لجميع القرى املدرجة يف العيّنة.
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خيار التصميم 2

ُتدَرُج املساكن يف العيّنات بطريقة منهجية داخل القرى املختارة بنسبة معاينة يف القرية تكون متناسبة   -  24

تناسباً عكسياً مع عدد أرُسها املعيشية يف وقت آخر تعداد للسكان. أُدرجت يف العيّنة جميع األرُس املعيشية القاطنة 

يف الوحدات السكنية املختارة. يمكن التعبري عن االحتمال املرشوط الختيار مسكن يف قرية مختارة رقمها i بأنه

k/Hi، حيث k هو ثابت التناسب. لذلك فإن معادلة االختيار لالحتمال اإلجمايل الختيار أرُسة معيشية إلدراجها يف 

العيّنة بموجب هذا التصميم ُتعطى بـ 

p H
H

k
H

k
Mij

i

i
i

i i
i

= × × = ×
∑ ∑

50 50
 

وُمعاِمل الرتجيح األسايس ُيعطى بـ 

w
M

kij

i
i=

×

∑
50

 

وهو ثابت. لذلك نستنتج أن خيار التصميم 2 تصميم ذاتي الرتجيح.

خيار التصميم 3

ُتدَرُج املساكن يف العيّنة منهجياً داخل قرى مختارة مع نسبة معاينة للقرية تتناسب تناسباً عكسياً مع   -  25

عدد األرُس التي كانت فيها وقت تعداد السكان األخري. وُتختار أرُسة معيشية واحدة اختياراً عشوائياً يف كل مسكن 

مختار. يف هذه الحالة توجد ثالث مراحل لالختيار: القرى، واملساكن، واألرُس املعيشية. لذلك، فإن معادلة االختيار 

لالحتمال اإلجمايل الختيار أرُسة معيشية إلدراجها يف العيّنة بموجب هذا التصميم ُتعطى بـ 

p H
H

k
H Hij

i

i
i

i ij
= × × ×

∑
50 1

 

وُيعطى ُمعاِمل الرتجيح األسايس بـ

w
M

H
kij

i
i ij= ×
∑

50  

وهذا يتباَين من وحدة سكنية إىل أخرى بحسب عدد األرُس القاطنة يف الوحدة السكنية. لذلك نستنتج أن خيار 

التصميم 3 ليس ذاتي الرتجيح.

دراسة حالة إفرادية يف ُمعاِمالت الرتجيح:  1 - 4 - 6 
استقصاء فييت نام الصحي الوطني، 2001   

العيّنات ألجل استقصاء فعيل، وهو االستقصاء الصحي  ُمعاِمالت ترجيح  بناء  نميض اآلن إىل توضيح   -  26

الوطني الذي أُجرَِي يف فييت نام يف سنة 2001. أُجرَِي االستقصاء عىل أساس تصميم عيّنة طبقية ذات ثالث 

مراحل. كان هناك ما مجموعه 122 طبقة، ُعرَِّفت بمجاالت حرضية أو ريفية يف 61 إقليماً. أُجرَي اختيار العيّنات 

مستقالً عن غريه داخل كل طبقة. يف املرحلة األوىل اختريت كميونات أو أحياء باحتمال متناسب مع الحجم )عدد 
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األرُس يف وقت إجراء تعداد السكان واملساكن يف سنة 1999(. ويف املرحلة الثانية، اختريت منطقتا تعداد اثنتان 
يف كل كميونة أو حيٍّ ُمدَرج يف العيّنة بمعاينة منهجية، بنسبة معاينة تتناسب تناسباً عكسياً مع عدد مناطق 
التعداد يف الكميونة أو الحي. ويف املرحلة الثالثة واألخرية، اختريت 15 أرُسة معيشية يف كل منطقة تعداد مدرجة 

يف العيّنة، وهنا أيضاً كان اختيارها بطريقة معاينة منهجية. 

كانت ُمعاِمالت ترجيح العيّنة األساسية لألرُس املعيشية املدرجة يف العيّنة، يف إطار تصميم االستقصاء الصحي   -  27
الوطني، يمكن تطويرها كما ييل. دع Hi وEi تشريان إىل عدد األرُس املعيشية وعدد مناطق التعداد، عىل التوايل )يف وقت 
 .i يف الكميونة j تشري إىل عدد األرُس املعيشية يف منطقة التعداد Hij ودع ،i تعداد السكان يف سنة 1999( يف الكميونة

ثم ُيعطى االحتمال اإلجمايل الختيار األرُسة املعيشية k يف منطقة التعداد j من الكميونة i، بـ 

p n H
H E Hijk c
i

i
i

i ij
= × × ×

∑
2 15

 

حيث nc هو عدد الكميونات املختارة يف طبقة معيّنة و

Hi هو مجموع عدد األرُس املعيشية يف تلك الطبقة. 
i
∑  

وُمعاِمل ترجيح معاينة األرُسة )wijk( هو معكوس احتمال االختيار، بمعنى أن 
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العيّنات ذاتية الرتجيح   2 - 4 - 6

عندما تكون ُمعاِمالت ترجيح جميع الوحدات املدرجة يف العيّنة متساوية، يشار إىل العيّنة بأنها ذاتية   -  28
الرتجيح. حتى وإن كانت وحدات املرحلة العليا غالباً ما ُتختار باحتماالت متباينة ألسباب تتعلق بكفاءة املعاينة، 
يمكن أن ُتلغى هذه االحتماالت املتباينة مقابل احتماالت االختيار يف مراحل الحقة. خيار التصميم 2 يف املثال الوارد 

أعاله يعطي مثاالً لهذا الوضع. 

غري أن عيّنات استقصاء األرُس املعيشية، يف الواقع، نادراً ما تكون ذاتية الرتجيح عىل الصعيد الوطني، لعدة   -  29
أسباب. أوالً، الوحدات املدرجة يف العيّنة غالباً ما ُتختار عن قصد باحتماالت متباينة لالختيار. بل إنه مع أن وحدات 
املعاينة األّولية غالباً ما ُتختار باحتماالت متناسبة مع الحجم، وُتختار األرُس املعيشية بنسبة مالئمة داخل وحدات 
املعاينة األّولية، لكي تنتج تصميماً ذاتي الرتجيح، وقد ُيلغى هذا باختيار شخص واحد للمقابلة من كل أرُسة 
معيشية مدرجة يف العيّنة. ثانياً، غالباً ما يكون يف العيّنة املختارة أوجه قصور منها عدم االستجابة )الفرع 6 - 5( 
وعدم التغطية )الفرع 6 - 6(. ثالثاً، غالباً ما تستدعي الحاجة إىل تقديرات دقيقة للمجاالت واملجموعات السكانية 
الفرعية اإلفراط يف معاينة هذه املجاالت بغية الحصول عىل أحجام عيّنات كبرية بما يكفي لتلبية احتياجات الدقة 
املحددة سلفاً. رابعاً، عندما يستدعي تصميم العيّنة إعداد قوائم حديثة باألرُس املعيشية يف املجموعات املختارة 
)وحدات معاينة أّولية أو وحدات معاينة يف املرحلة الثانية( وسُيختار عدد ثابت محدد سلفاً لألرُس املعيشية من 
كل مجموعة، فإن االحتمال الفعيل الختيار األرُسة يختلف إىل حد ما عن االحتمال املصّمم الختيارها، الذي يستند 

05-67060 Chapter 06.indd   127 10/06/2010   12:03:17 PM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  128تصميم 

إىل األعداد الواردة يف اإلطار ال إىل األعداد الراهنة لألرُس؛ ومن ثم تظهر احتماالت غري متساوية لالختيار، حتى وإن 
كان الهدُف إنتاَج تصميٍم ذاتيِّ الرتجيح. 

عىل الرغم من العوائق، ينبغي أن يكون الحصول عىل عيّنات ذاتية الرتجيح هدَف كل عملية تصميم عيّنة   -  30
بسبب امليزات التي تقدمها فيما يتعلق بتنفيذ التصميم وتحليل البيانات التي يولّدها التصميم. فبالعيّنات ذاتية 
َم النتائج، عند  حة، وبذلك يمكن أن ُتضخَّ الرتجيح، يمكن أن ُتستمدَّ تقديرات االستقصاء من بيانات غري مرجَّ
الرضورة، بعامل ثابت للحصول عىل تقديرات مالئمة ملَعلَمات السكان. عالوًة عىل ذلك، التحليالُت التي تستند إىل 
عيّنات ذاتية الرتجيح أكثر ميالً لسلوك اتجاه مبارش، وتكون النتائج أيرس فهماً، ومقبولًة لدى غري اإلحصائيني 

والجمهور العام. 

تعديل ُمعاِمالت ترجيح العّينات لعدم االستجابة   5 - 6
عيّنات  املدرجة يف  الوحدات  عليها من جميع  ُيحصل  املرغوبة  املعلومات  كل  أن  الحال  يكون  ما  نادراً   -  31
االستقصاءات. فيمكن، مثالً، أالّ تقدم بعض األرُس املعيشية أّي بيانات عىل اإلطالق، بينما تقدم أرُس معيشية أخرى 
بيانات جزئية فقط، بمعنى بيانات عن بعض األسئلة التي يف االستقصاء ال كلها. ُيسّمى النوع األول من عدم 
االستجابة عدم استجابة الوحدة أو عدم االستجابة الكيل، بينما ُسّمي النوع األخري عدم اإلجابة عىل بند. وإذا وجدت 
أيُّ اختالفات منهجية بني املستجيبني وغري املستجيبني، عندها ستكون التقديرات املستندة برباءة إىل املستجيبني 
فقط تقديرات متحيزة. ومن النقاط الرئيسية يف املمارسات الجيدة يف االستقصاءات نقطة نؤكدها يف كل فروع 
هذا الدليل، وهي أن من األهمية بمكان أن نجعل عدم االستجابة يف االستقصاء عند أدنى حد ممكن. هذا رضوري 
السكان  من  إدراجها جزًءا معيناً  أن تكون تقديرات االستقصاء متحيزة بطريقة ما، بعدم  إمكانية   لتخفيض 

الذين يعيشون يف مناطق حرضية وتكون  )أو إدراجها كجزٍء صغريٍ غري متناسب من اإلسكان(. فاألشخاص 
مداخيلهم مرتفعة نسبياً ربما يكونون أقل ترجيحاً للمشاركة يف استقصاء متعدد األغراض يشمل بنوداً عن الدخل. 
وإن عدم القدرة عىل الحصول عىل استجابات من قطاع كبري من هذه الفئة من السكان يمكن أن يؤثر يف التقديرات 

الوطنية ملتوسط دخل األرُسة املعيشية، والتحصيل العلمي، ومعرفة القراءة والكتابة، إلخ. 

تقليل التحيز الناتج عن عدم االستجابة يف استقصاءات األرُس املعيشية  1 - 5 - 6

حجم التحيز الناتج عن عدم االستجابة لعيّنة متوسطة، مثالً، هو دالٌَّة لعاملنَي اثنني:   -  32

نسبة السكان الذين ال يستجيبون  •

حجم الفرق بني متوسط السكان ذوي الخاصية التي هي موضع اهتمام املجموعات املستجيبة   •
واملجموعات غري املستجيبة

املستجيبني صغرية،  نسبة غري  تكون  أن  إما  االستجابة  عدم  الناتج عن  التحيز  تقليل  يستدعي  لذلك،   -  33
وإما أن تكون الفروق صغرية بني املستجيبني وغري املستجيبني من األرُس املعيشية واألشخاص. يمكن، بواسطة 
من  مبارشة  بصورة  ُتَقدََّر  أن  لالستقصاء،  ُتختار  العيّنة  يف  مدرجة  لكل وحدة  متقناً،  السجالّت حفظاً  حفظ 
بيانات االستقصاء نسبة عدم االستجابة للعيّنة كلها واملجاالت الفرعية التي هي موضع اهتمام. عالوًة عىل ذلك، 
يمكن تنفيذ دراسات خاصة مصّممة بعناية لتقييم الفروقات بني املستجيبني وغري املستجيبني )غروفز وكوبر، 

 .)1998
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يف استقصاءات األفرقة )التي ُتجمع فيها البيانات من نفس فريق الوحدات املدرجة يف العيّنة مراراً وتكراراً   -  34
عىل َمرِّ الزمن( يستطيع مصّمم االستقصاء الحصول عىل بيانات أكثر عن آثار التحيز الناتج عن عدم االستجابة 
 املحتمل، وإدخال التعديالت الالزمة ملقابلة هذا التحيز، أكثر مما يحصل يف االستقصاءات التي تجرى ملرة واحدة 
أو االستقصاءات الشاملة لعدة قطاعات. فهنا ربما َينُتُج عدم االستجابة من فقدان بعض الوحدات أثناء االستقصاء، 
أو رفضها املشاركة يف حلقات الحقة من االستقصاء نتيجة للتعب من اإلجابة، أو لعوامل أخرى، وما أشبه ذلك. 
ويمكن عندئٍذ استخدام البيانات التي ُجمعت يف حلقات سابقة من استقصاء الفريق، لتعلُّم املزيد عن الفروقات بني 
املستجيبني وغري املستجيبني ويمكن أن تعمل مثل التحيز لنوع التعديالت الوارد وصفها أدناه. وترد تفاصيل أكثر 
عن مختلف التقنيات املستخدمة للتعويض عن عدم االستجابة يف بحوث االستقصاء، يف بريك وكالتون )1996(، 

وليبكوفسكي )2003( واملراجع املشار إليها فيهما.

التعويض عن عدم االستجابة   2 - 5 - 6

يمكن استخدام عدد من التقنيات لزيادة نسب االستجابة، ومن ثم تخفيض التحيز املرتبط بعدم االستجابة   -  35
يف استقصاءات األرُس املعيشية. من هذه التقنيات تحويل الرفض بواسطة “معاودة االتصال”، التي يبذل فيها 
املُقاِبلون ال محاولة واحدة، بل بضع محاوالت، إلكمال مقابلة مع أرُسة معيشية مدرجة يف العيّنة. يمكن أيضاً 
تحسني ِنسب االستجابة املرتفعة بتدريب املقاِبلني تدريباً أفضل. غري أنه بغضِّ النظر عن كرب الجهد الذي ُيبذل 
لتحسني ِنسب االستجابة سيظل عدم االستجابة دائماً ظاهرة محتومة يف كل استقصاء لألرُس املعيشية. من َثمَّ 
غالباً ما ُيجري مصّممو االستقصاءات تعديالت للتعويض عن عدم االستجابة. والنهجان األساسيان املتَّبعان يف 

التعديل مقابل عدم استجابة الوحدة هما: 

تعديل حجم العيّنة بأخذ عيّنة أّولية أكرب مما تدعو إليه الحاجة ألخذ عدم االستجابة املتوّقع يف  ) أ ( 
الحساب؛

تعديل ُمعاِمالت ترجيح العيّنة ألخذ عدم االستجابة يف الحساب.  )ب( 

ُينَصُح يف التعامل مع عدم استجابة الوحدة يف استقصاءات األرُس املعيشية بتناولها دائماً بتعديل ُمعاِمالت   -  36
ترجيح العيّنة لكي تأخذ يف الحسبان األرُس املعيشية غري املستجيبة. يعطي الفرع 6 - 5 - 3 موجزاً بالخطوات 

املتخذة لتعديل ُمعاِمالت ترجيح العيّنة بسبب عدم االستجابة، مشفوعة بمثال رقمي. 

بأكمله  املستجيبة  غري  الوحدة  سجّل  لعزو  مكافئاً  يعترب  الذي  بالتبديل،  مرتبطة  مشاكل  بضع  توجد   -  37
)كالتون، 1983(. أوالً، يزيد احتماالت االختيار للبدائل املحتملة، ألن األرُس غري املدرجة يف العيّنة القريبة من األرُس 
غري املستجيبة املدرجة يف العيّنة أكثر احتماالً الختيارها من األرُس القريبة من األرُس املستجيبة املدرجة يف العيّنة. 
ثانياً، محاوالت تبديل األرُس غري املستجيبة تستغرق وقتاً طويالً، وهي عرضة لألخطاء والتحيز، ومن الصعب جداً 
ُصها ومراقبتها. إذ يمكن التبديل، مثالً، باستخدام أرُسة مريحة بدالً من األرُسة املعيَّنة خصيصاً لتكون بديلة  تفحُّ
ألرُسة غري مستجيبة، وبذلك إدخال مصدر آخر للتحيز. بسبب هذه املشاكل كلها، يجب عدم استخدام التبديل 

للتعويض عن عدم االستجابة يف استقصاءات األرُس املعيشية، ما لم يوجد مربر جيد لتطبيق معني. 

األسلوب املعياري للتعويض، يف حالة عدم االستجابة الجزئي أو عدم اإلجابة عىل بند من البنود، هو العزو،   -  38
وهذا غري مشمول بهذا الدليل. 
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تعديل ُمعاِمالت ترجيح العيّنة بسبب عدم االستجابة   3 - 5 - 6

يف  االستجابة  عدم  عن  للتعويض  األحيان  من  كثري  يف  العيّنة  ترجيح  ُمعاِمالت  تعديل  إجراء  ُيستعمل   -  39
االستفتاءات الكبرية لألرُس املعيشية. والتعديل، أساساً، ينقل ُمعاِمالت الرتجيح األساسية لجميع الوحدات املؤهلة 

ُذ يف الخطوات التالية:  املدرجة يف العيّنة غري املستجيبة إىل الوحدات املستجيبة، وُينفَّ

ْق ُمعاِمـالت ترجيح التصميـم األّولية )الحتمـاالت االختيار غري املتسـاوية  الخطـوة األوىل: َطـبِـّ  •
والتعديالت األخرى التي ُبِحثَت يف الفروع السابقة، إن كان ذلك منطبقاً(.

لكل مجموعة  املرجحة  االستجابة  ِنسب  عيّنات فرعية واحسب  إىل  العيّنة  م  َقسِّ الثانية:  الخطوة   •
فرعية.

الخطوة الثالثة: استخدم معكوس ِنسب االستجابة يف املجموعة الفرعية إلجراء تعديالت لتعويض   •
عدم االستجابة.

 ith الخطوة الرابعة: احسب ُمعاِمل الرتجيح املعدل للتعويض عن عدم االستجابة لوحدة العيّنة رقم  •
كما ييل:

wi = w1i * w2i)10 - 6(

حيث يكون w1i ُمعاِمل الرتجيح األّويل، وُمعاِمل الرتجيح املعدل لتعويض عدم االستجابة. الحظ أنه يمكن تعريف 
ِنسبة عدم االستجابة املرجح بأنه ِنسبة العدد املرجح للمقابالت التي أُجريت مكتملًة مع الحاالت املؤهلة املدرجة 

يف العيّنة إىل العدد املرجح للحاالت املؤهلة املدرجة يف العيّنة. 

مثال 

اختريت عيّنة متعددة املراحل ومقسمة إىل طبقات قوامها 000 1 أرُسة معيشية اختريت من منطقتني يف 
بلد ما )شمالية وجنوبية(. أُدرجت األرُس املعيشية القاطنة يف الشمال يف العيّنة بنسبة 100/1 وأُدِرَجت 
األرُس التي يف الجنوب بنسبة 200/1. وكانت نسب االستجابة يف املناطق الحرضية أدنى منها يف املناطق 
الريفية. دع nh تشري إىل عدد األرُس املعيشية املدرجة يف العيّنة يف الطبقة h، ودع rh تشري إىل عدد األرُس 
املعيشية املؤهلة التي استجابت لالستقصاء ودع th تشري إىل عدد األرُس املستجيبة التي تحصل عىل العناية 
الصحية األّولية. ثم ُيعطى ُمعاِمل الرتجيح املعدل للتعويض عن عدم االستجابة لألرس املدرجة يف الطبقة 

h بـ

wh = w1h * w2h)11 - 6(

حيث w2h = nh/rh. افرتض أن البيانات عىل مستوى الطبقة هي كالبيانات الواردة يف الجدول 6 - 3.
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الجدول 6 - 3
تعديل ُمعاِمالت الرتجيح تعويضاً عن عدم االستجابة 

nhrhthw1hw2hwhwh rhwh thالطبقة

750 0008 10080701001.2512510الشمال - حرضية

000 00025 3001201001002.5025030الشمال - ريفية

400 12035 2001701502001.1823640الجنوب - حرضية

960 92039 4003601802001.1122279الجنوب - ريفية

110 040109 000730500160 1املجموع

لذلك تكون نسبة األرُس املعيشية التي تحصل عىل العناية الصحية األّولية:

p
w t
w r
h h

h h
= = =∑

∑
109 110
160 040

0 682. �    %68.2 أو  

والعدد املقدر لألرس التي تحصل عىل العناية الصحية األّولية هو: 

t w th h= =∑ 109 �040 160 من 68% = 110  

الحظ أن النسبة املقدرة غري املرجحة لألرُس املعيشية التي تحصل عىل العناية الصحية األّولية، باستخدام األرُس 
املستجيبة فقط هي:

p
t
ruw
h

h
= = =∑

∑
500
730

0 685. �    %68.5 أو  

وأن النسبة املقدرة باستخدام ُمعاِمالت الرتجيح األّولية دون تعديل لتعويض عدم االستجابة هي:
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ُقدَِّم هذا املثال أيضاً بغية توضيح كيف تعدَّل ُمعاِمالت الرتجيح األّولية لتعويض عدم االستجابة. وتبني   -  40
النتائج فرقاً كبرياً بني النسبة املقدَّرة باستخدام ُمعاِمالت الرتجيح األّولية فقط والنسبة املقدرة باستخدام ُمعاِمالت 
الرتجيح املعدلة لتعويض عدم االستجابة، لكن الفرق بني النسبة غري املرجحة والنسبة املعدلة لتعويض عدم 

االستجابة يبدو ضئيالً.

بعد تعديل ُمعاِمالت الرتجيح لتعويض عدم االستجابة، يمكن إجراء تعديالت أخرى ملُعاِمالت الرتجيح،   -  41
حسب االقتضاء. ُينَظُر يف الفرع التايل تعديل ُمعاِمالت الرتجيح ألخذ عدم التغطية يف الحسبان. 

تعديل ُمعاِمالت ترجيح العّينة لتعويض عدم التغطية   6 - 6
تشري عبارة عدم التغطية إىل عدم تغطية إطار املعاينة لجميع املجموعات السكانية املستهدفة، وكانت نتيجة   -  42
ذلك أن بعض الوحدات السكانية ال يوجد احتمال الختيارها إلدراجها يف العيّنة املختارة الستقصاء األرُس املعيشية. 
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هذا مجرد وجه واحد من أوجه قصور كثرية تقع فيها أُُطر املعاينة املستخدمة الختيار عيّنات لالستقصاءات. انظر 
الفصل الرابع لالطالع عىل مناقشة مفصلة ألُُطر املعاينة. 

عدم التغطية من دواعي القلق الرئيسية إزاء استقصاءات األرُس املعيشية، ال سيما تلك التي ُتجرى يف   -  43
البلدان النامية. يمكن رؤية الدليل عىل أثر عدم التغطية يف حقيقة أن تقديرات العيّنة لعدد السكان بناًء عىل أساس 
بعض استقصاءات البلدان النامية تأتي أقل كثرياً من تقديرات السكان من مصادر أخرى. لذلك، يجب أن تكون 
منهجية تعريف عدم التغطية يف استقصاءات األرُس املعيشية وتقييمه ومراقبته مجاالً رئيسياً من مجاالت العمل 

والتدريب يف املكاتب الوطنية لإلحصاء. 

اإلجراءات  من  املعيشية وواحداً  األرُس  استقصاءات  التغطية يف  الفرع بعض مصادر عدم  يناقش هذا   -  44
املستخدمة لتعويض عدم التغطية، وهو التعديل اإلحصائي ملُعاِمالت الرتجيح بواسطة إجراءات ما بعد التقسيم 

الطبقي. 

مصادر عدم التغطية يف استقصاءات األرُس املعيشية   1 - 6 - 6

معظم استطالعات األرُس املعيشية يف البلدان النامية تستند إىل تصاميم احتماالت املناطق متعددة املراحل   -  45
واملقسمة إىل طبقات. فوحدات املرحلة األوىل، أو وحدات املعاينة األّولية، هي يف العادة وحدات مناطق جغرافية. ويف 
املرحلة الثانية ُتنشأ قائمة باألرُس املعيشية ُتختار منها عيّنة األرُس املعيشية. لذلك يمكن أن يحدث عدم التغطية يف 
أّي واحد من املستويات الثالثة: مستوى وحدات املعاينة األّولية، ومستوى األرُسة املعيشية، ومستوى الشخص. 

نظراً إىل أن وحدات املعاينة األّولية تستند بوجه عام إىل مناطق تعداد ُعرَِّفت واسُتخِدَمت يف عمليات تعداد   -  46
سابقة للسكان ولألرُس املعيشية، ُيتوقَّع منها أن تغطي املدى الجغرايف للسكان املستهدفني بكامله. لذلك، يكون 
حجم عدم تغطية وحدات املعاينة األّولية صغرياً بوجه عام. وإن عدم تغطية وحدات املعاينة األّولية يف استقصاءات 
األرُس املعيشية يف البلدان النامية ليس بالخطورة التي ينطوي عليها عدم التغطية يف املراحل الالحقة من مراحل 
التصميم. غري أن عدم تغطية وحدات املعاينة األّولية يحدث يف معظم االستقصاءات. فمع أن االستقصاء ربما 
ُم لتوفري تقديرات للسكان ككل يف بلد معني أو منطقة من البلد، مثالً، ربما ُتستبعد بعض وحدات املعاينة  ُيصمَّ
األّولية عن قصد يف مرحلة التصميم ألن بعض مناطق البلد يتعذر الوصول إليها بسبب حرب أهلية أو اضطرابات، 
أو كارثة طبيعية، أو عوامل أخرى. كذلك ُتستبعد املناطق النائية التي يكون عدد األرُس أو األشخاص فيها قليالً 
جداً، ألن تغطيتها تكون باهظة التكلفة. وألنها تمثل نسبة صغرية من السكان يكون أثرها عىل أرقام السكان 
صغرياً جداً )انظـر الفصل الرابع لالطالع عىل مزيد من املناقشة، بما يف ذلك أمثلة متعددة لعدم تغطية وحدات 
املعاينة األّولية يف استقصاءات األرُس املعيشية(. وينبغي اإلشارة إىل استبعاد هذه املناطق إشارة واضحة يف التقرير 
املقدم عن نتائج االستقصاء الذي من هذا القبيل. وال ينبغي أن ُيرتك انطباع بأن نتائج االستقصاء تنطبق عىل 
البلد بأرسه أو املنطقة بأرسها، بينما ُتركت يف الواقع نسبة من السكان دون تغطية. ويجب أن ُيشار إشارة تامة 

يف تقرير االستقصاء إىل صفات عدم التغطية يف االستقصاء. 

يصبح عدم التغطية مشكلة أكثر خطورة عىل مستوى األرُسة املعيشية. معظم االستقصاءات تعترب األرُسة   -  47
املعيشية مجموعة من األشخاص الذين تربطهم يف العادة صلة قربى من نوع ما ويقيمون يف العادة يف مسكن 
أو وحدة سكنية. توجد هنا مسائل هامة تتعلق بالتعريف ينبغي حلها، مثل من هو الشخص الذي يعترب مقيماً 
عادياً، وما الذي يشّكل وحدة سكنية. كيف يمكن تناول املباني املتعددة الوحدات )كاملباني املقسمة إىل شقق( 
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والوحدات السكنية التي فيها بضع أرُس؟ ربما يكون من السهل تعريف الوحدة السكنية، لكن الهياكل االجتماعية 
املعقدة تجعل من الصعب تعريف األرُس املعيشية داخل الوحدة السكنية. لذلك توجد إمكانية كبرية لسوء التفسري 
أو التفسري غري املتسق يف هذه املفاهيم لدى املقاِبلني املختلفني، أو يف البلدان أو الثقافات املختلفة. عىل أّي حال، 
أرُسة معيشية وحول  يف  اعتباره فرداً  ينبغي  املقاِبلني حول من  تعليمات تشغيلية صارمة إلرشاد   يلزم توفري 

ما الذي ينبغي اعتباره وحدة سكنية. 

القائمة  من  قصد  غري  عن  سكنية  وحدات  حذف  التغطية  عدم  يف  تساهم  التي  األخرى  العوامل  من    -  48
 التي أُعّدت أثناء العمليات امليدانية، أو حذف مجموعات سكانية فرعية هي موضع اهتمام )كاألطفال الصغار 

أو املسنني، مثالً(، أو الحذف الناتج عن أخطاء يف القياس، أو عدم إدراج أفراد غائبني عن األرُسة، وحذف ناتج 
عن عدم فهم مفاهيم االستقصاء فهماً صحيحاً. ويوجد أيضاً ُبعٌد زمني للمشكلة، بمعنى أن الوحدات السكنية 
ربما كانت غري مشغولة أو قيد البناء عندما وضعت القوائم، لكنها ربما تصبح مشغولة وقت جمع البيانات. يف 
استقصاءات األرُس املعيشية يف البلدان النامية، تتفاقم مشكلة عدم التغطية ألن معظم عمليات التعداد، التي هي 
األساس الفريد لبناء أُُطر املعاينة، ال تعطي عناوين مفصلة لوحدات املعاينة عىل مستوى األرُسة املعيشية أو عىل 
مستوى األشخاص. ويف كثري من األحيان، ُتستخدم قوائم إدارية لألرُس تكون غري دقيقة أو فات أوانها، وُتحذف 
أسماء أفراد يف األرُس عن قصد أو غري قصد من قائمة املقيمني يف األرُسة. ترد تفاصيل أكثر عن مصادر عدم 

التغطية يف ليبكوفسكي )2003( واملراجع املشار إليها فيه. 

التعويض عن عدم التغطية يف استقصاءات األرُس املعيشية   2 - 6 - 6

توجد بضعة ُنُهٍج ملعالجة مشكلة عدم التغطية يف استقصاءات األرُس املعيشية )ليبكوفسكي، 2003(.   -  49
تشمل هذه الُنهج: 

نة إلعداد القوائم؛ إجراءات ميدانية محسنة كاستعمال األُطر املتعددة، مثالً، وإجراءات محسَّ ) أ ( 

التعويض عن عدم التغطية بواسطة التعديل اإلحصائي ملُعاِمالت الرتجيح.  )ب( 

فيما يتعلق بالنهج الثاني، إذا وجدت مجاميع رقابة موثوقة للسكان ككل، وملجموعات فرعية محددة من   -  50
السكان، يمكن محاولة تعديل ُمعاِمالت الرتجيح لوحدات العيّنة بطريقة تجعل مجموع ُمعاِمالت الرتجيح تتفق 
 ،)post-strata( ”مع مجاميع الرقابة يف املجموعات الفرعية املحددة. املجموعات الفرعية ُتسّمى “ما بعد الطبقات
وإجراء التعديل اإلحصائي ُيسّمى “ما بعد التقسيم الطبقي” )post-stratification(. هذا اإلجراء يعوض عن عدم 
التغطية بتعديل التوزيع املرجح يف العيّنة ملتغريات محددة، لجعلها تتفق مع التوزيع املعروف للسكان )انظر 
ليتونني وباخينني )1995( لالطالع عىل أمثلة عملية لكيفية تحليل بيانات االستقصاء بعد التقسيم الطبقي(. يرد 

أدناه توضيح بسيط. 

مثال 

املدني  السابق معروف من مصدر مستقل كالسجّل  املثال  املذكورة يف  افرتض أن عدد األرُس املعيشية 
الراهن، مثالً، بأنه يساوي 025 45 أرسة يف الشمال و800 115 أرسة يف الجنوب. وافرتض كذلك أن 
بإجراء  قم  الجنوب.  الشمال و040 120 أرسة يف  العيّنة هي 000 40 أرسة يف  املرجحة يف  املجاميع 

الخطوتني التاليتني: 
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الخطوة األوىل: احِسب عوامل ما بعد التقسيم الطبقي.   •

w؛ و h3
45 025
40 000

1 126= = . يف املنطقة الشمالية، يوجد لدينا:   

.w h3
115 800
120 040

0 965= = . يف املنطقة الجنوبية يوجد لدينا:   

.wf = wh × w3h :الخطوة الثانية: احِسب ُمعاِمل الرتجيح املعدل النهائي  •

يرد موجز النتائج الرقمية يف الجدول 6 - 4.  

الجدول 6 - 4
الرتجيح فيما بعد التقسيم الطبقي لتعديل التغطية 

rhthwhwfhwfh rhwfh thالطبقة

852 2609 8070125140.7511الشمال - حرضية

140 76828 120100250281.4033الشمال - ريفية

166 72134 170150236227.7738الجنوب - حرضية

556 11238 360180222214.2077الجنوب - ريفية

714 861110 730500160املجموع

النسبة املقدرة لألرُس املعيشية التي يمكنها الحصول عىل العناية الصحية األّولية هي:
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الحظ أنه بتعديل ُمعاِمالت الرتجيح فيما بعد التقسيم الطبقي، تكون أعداد العيّنة املرجحة للمنطقتني   -  51
الشمالية والجنوبية، عىل التوايل، 024 45 )256 11 + 768 33( و821 115 )709 38 + 112 77(، وهي 

أرقام قريبة جداً من مجاميع الرقابة املستقلة املذكورة أعاله.

زيادة التباُين يف العّينة نتيجة للرتجيح  7 - 6
التحيُّز يف  إىل تخفيض  يميل  االستقصاء  بيانات  الرتجيح يف تحليل  ُمعاِمالت  استخدام  حتى وإن كان   -  52
َم أوجه التباُين يف هذه التقديرات. ولتبسيط املناقشة، ننُظُر يف تصميم ذي مرحلة  التقديرات، يمكن أيضاً أن يضخِّ
)بمعنى  الطبقة  تباُينات  تكن  لم  فإذا  الطبقات.  داخل  االحتماالت  بعيّنات متساوية  إىل طبقات  م  واحدة مقسَّ
التباُينات بني الوحدات يف الطبقات( متساوية يف كل طبقة فإن استخدام ُمعاِمالت ترجيح غري متساوية يف الطبقة 
يف كل الطبقات )مثال ذلك كون ُمعاِمالت الرتجيح متناسبة تناسباً عكسياً مع تباُينات الطبقة( يمكن أن يؤدي إىل 
تقديرات لالستقصاء أكثر دقة. غري أنه إذا كانت تباُينات الطبقة متساوية يف كل طبقة، فإن ُمعاِمالت الرتجيح غري 

املتساوية ستؤدي إىل تباُينات أعىل يف تقديرات االستقصاء مما ينتج عن استخدام ُمعاِمالت ترجيح متساوية.
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أثر استخدام ُمعاِمالت الرتجيح لزيادة التباُين يف متوسط السكان املقدَّر بموجب العامل   -  53
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n هو مجموع حجم العيّنة املحقَّق، و nh
h

= ∑ حيث 

)12 - 6(

wh هو ُمعاِمل الرتجيح النهائي، وnh هو حجم العيّنة املحقَّق للطبقة h. يمكن أيضاً كتابة املعادلة الواردة أعاله 

بلغة مكافئ تباُين ُمعاِمالت الرتجيح، كما ييل: 

L n

w

w
CV w

j
j

j
j

j= × = +
∑
∑

2

2
21

( )
( )

CV w n
w

w n w
تباين معامالت الرتجيح

j
j

j

j j
jj

2
2

2 21( )
( )

( )= −











=

∑ ∑∑ (متوسط معامالت الرتجيح)2
حيث 

)13 - 6(

مثال 

اآلن نحسب عامل تضخم التباُين باستخدام البيانات الواردة يف املثال الوارد يف الفرع 6 - 6 - 2، مع 
ُمعاِمالت الرتجيح النهائية wfh وأحجام العيّنة الطبقية املحددة rh )انظر الجدول 6 - 4(

الجدول 6 - 5
َمعلَمات الطبقة للتباُين

rhwfhwfh rhw2الطبقة
fh rh

845 584 2601 80140.7511الشمال - حرضية

315 502 7689 120281.4033الشمال - ريفية

459 819 7218 170227.7738الجنوب - حرضية

390 517 11216 360214.2077الجنوب - ريفية

009 424 86136 730160املجموع

L = × =730 1 0336 424 009
160 861)2(

. لذلك، 

بعبارة أخرى، توجد زيادة يف تقديرات االستقصاء مقدارها نحو 3 يف املائة نتيجة الستخدام ُمعاِمالت الرتجيح.
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تخفيض ُمعاِمالت الرتجيح   8 - 6
ص توزيع  عندما ُتحسب ُمعاِمالت الرتجيح وتعدَّل لتعويض النواقص التي نوقشت أعاله، ُينَصُح بتفحُّ  -  54
ُمعاِمالت الرتجيح املعدلة. وإن ُمعاِمالت الرتجيح املفرطة يف الكرب، حتى وإن كانت تؤثر يف نسبة صغرية فقط 
من الحاالت املدرجة يف العيّنة، يمكن أن تسفر عن زيادة كبرية يف تباُين تقديرات االستقصاء. لذلك جرت العادة 
التباُين املرتبط بُمعاِمالت  بتخفيض ُمعاِمالت الرتجيح املفرطة إىل قيمة ال يجوز أن تتجاوزها بغية الحد من 
ن عدد صغري من الوحدات  الرتجيح )وبذلك تخفيض تباُين تقديرات االستقصاء( ويف الوقت نفسه تحول دون تمكُّ
م بالتقدير اإلجمايل. وُيستعَمل تخفيض ُمعاِمالت الرتجيح يف أحيان كثرية بعد تعديل  املدرجة يف العيّنة من التحكُّ

ُمعاِمالت الرتجيح لتعويض عدم االستجابة. 

بينما يميل تخفيض ُمعاِمالت الرتجيح إىل تقليل تباُين التقديرات، فهو ُيدخل تحيُّزاً يف التقديرات أيضاً.   -  55
ويف بعض الحاالت، ربما يتجاوز تخفيض التباُين، الناتج عن تخفيض ُمعاِمالت الرتجيح املفرطة يف الكرب، مقابلة 
الزيادة يف التحيز الحاصل، وبذلك يخفض الخطأ البالغ مربَّع املتوسط يف تقديرات االستقصاء. وال ينبغي يف 
الواقع تخفيض ُمعاِمل الرتجيح إالّ عندما يكون له ما يربره، أي عندما يمكن التحقُّق من أن للتحيُّز املُدخل نتيجًة 
الستخدام ُمعاِمالت ترجيح مخفضة )خالفاً ملُعاِمالت الرتجيح األصلية( أثر عىل مجموع الخطأ املساوي ملربع 

املتوسط أقل من التخفيض املقابل يف التباُين الذي تحقق بالتخفيض.

ألّي تصميم طبقي، ينبغي تنفيذ عملية تخفيض ُمعاِمل الرتجيح يف األحوال النمطية داخل كل طبقة.   -  56
تبدأ العملية بتحديد الحد األعىل ملُعاِمالت الرتجيح األصلية ثم ُتعدَّل ُمعاِمالُت الرتجيح كلُّها لكي يكون مجموع 
ُمعاِمالت الرتجيح املخفضة مساوياً ملُعاِمالت الرتجيح األصلية. دع whi يشري إىل ُمعاِمل الرتجيح النهائي للوحدة 
رقم ith يف طبقة رقمها h، ودع whB يشري عىل الحد األعىل ملُعاِمالت الرتجيح املحددة للطبقة رقم h. عندئٍذ، يمكن 

تعريف ُمعاِمل الرتجيح املخفض للوحدة رقم ith املدرجة يف العيّنة يف الطبقة h، عىل النحو التايل: 

w
w w w
w w whi T
hi hi hB

hB hi hB
( ) =

<
≥

إن
     





)14 - 6(

يمكن اآلن تعديل ُمعاِمالت الرتجيح املخفضة للعيّنة بأكملها، مرة أخرى، لكي يكون مجموعها مساوياً   -  57
داخل  ثابتة  الرتجيح  ُمعاِمالت  أن  التوضيح، سنفرتض  لتسهيل  األصلية.  الرتجيح  ُمعاِمالت  بالضبط ملجموع 
الطبقات، وأسِقط الرمز السفيل الدلييل i ملا تبقى من هذا النقاش. دع FT يشري إىل نسبة مجموع ُمعاِمالت الرتجيح 

األصلية إىل مجموع ُمعاِمالت الرتجيح املخفضة، بعبارة أخرى، 

F
n w

n wT

h h
h

h h T
h

=
∑
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)15 - 6(

حيُث تؤخذ مجاميع النسب عرب الطبقات كلها ومن ثم عىل جميع الوحدات املدرجة يف العيّنة. وإذا عرَّفنا ُمعاِمل 
الرتجيح املخفض املعدَّل للطبقة رقم h كما ييل: 

(T) (T)=w F ×wh T h*)16 - 6(
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n ، كما هو مرغوب فيه. w n wh h T
h

h h
h

( )∑ ∑=* من الواضح إذن أن    

ٌم لتوضيح إجراء التخفيض واملساعدة عىل فهمها. املثال املعروض أدناه مصمَّ

العمودان األوَّالن من الجدول 6 - 6 أدناه ُيعِطيان مجموع عدد الوحدات وُمعاِمل الرتجيح النهائي عىل   -  58
التوايل، يف كل طبقة من 7 طبقات. وُيختار ُمعاِمل ترجيح أقصاه 250، ولذلك ُتخفض كل ُمعاِمالت الرتجيح 

األصلية إىل 250، كما هو مبنيَّ يف العمود الثالث من الجدول.

الجدول 6 - 6
تخفيض ُمعاِمالت الرتجيح 

nhwhwh(T)nhwhnhwh(T)nhw*h(T)

80140.75140.7511 26011 26011 823 00

100150.25150.2515 02515 02515 776 25

125175.00175.0021 87521 87522 968 75

150200.00200.0030 00030 00031 500 00

120250.00250.0030 00030 00031 500 00

120275.13250.0033 01530 00031 500 00

170285.40250.0048 51842 50044 625 00

00 693 660189 693180 189 865املجموع

الحظ أنه يف هذه الحالة، 

F
n w

n wT

h hi
i

h hi T
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= = =
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180 660
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أُعيد تحديد حجم ُمعاِمالت الرتجيح املخفضة لكي يساوي مجموعها املجموع األصيل 125، برضب كل ُمعاِمل 
 .FT =1.05 ترجيح بـ

مالحظات ختامية   9 - 6
أصبحت ُمعاِمالت ترجيح العيّنة اآلن تعترب جزًءا ال يتجزأ من تحليل بيانات استقصاء األرُس املعيشية يف   -  59
البلدان النامية، كما هي يف سائر أنحاء العالم. واآلن تدعو معظم برامج االستقصاء إىل استخدام ُمعاِمالت الرتجيح 
حتى يف الحاالت النادرة التي تنطوي عىل عيّنات ذاتية الرتجيح )يف هذه الحالة تكون ُمعاِمالت الرتجيح 1(. بذل 
مصّممو االستقصاءات جهوداً هائلة يف املايض للوصول إىل هدف يكاد يكون الوصول إليه مستحيالً، وهو تحقيق 
عيّنات ذاتية الرتجيح، ومن ثم جعل ُمعاِمالت الرتجيح غري الزمة يف تحليل بيانات االستقصاء. وكانت الحكمة 
ُوجَد  إن  ُيذَكر،  لم يكن يوجد يشٌء  وأنه  التحليالت معقدة جداً  الرتجيح يجعل  ُمعاِمالت  أن استخدام  العرفية 
َق من تقدم يف تكنولوجيا  عىل اإلطالق، من البنى التحتية الحاسوبية إلجراء التحليالت املرجحة. غري أن ما تحقَّ
الحاسوب خالل العقد املايض قد جعل هذه الحجة غري صحيحة. فأجهزة الحاسوب والربامج الحاسوبية أصبحت 
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اآلن يف متناول اليد يف كثري من البلدان النامية. ُيضاف إىل ذلك أن كثرياً من الربامج الحاسوبية أصبحت اآلن متاحة 
خّصيصاً لتحليل بيانات االستقصاء. سُتستعرض هذه البيانات وُتقاَرن يف الفصل السابع. 

إن استخدام ُمعاِمالت الرتجيح، كما سبقت مناقشته، يقلّل التحيُّز نتيجًة لنواقص العيّنات املتصلة بعدم   -60
التغطية وبعدم االستجابة. ومما ُيذكر أن عدم االستجابة وعدم التغطية نوعان مختلفان من أنواع الخطأ نتيجًة 
لعجز االستقصاء املصّمم عن الحصول عىل معلومات من بعض الوحدات يف املجموعة السكانية املستهدفة. يف 
استقصاءات األرُس املعيشية يف البلدان النامية، يشّكل عدم التغطية مشكلة أخطر من عدم االستجابة. أعطى هذا 
الفصل أمثلة إلجراءات لتطوير ُمعاِمالت ترجيح أساسية وتعديلها إحصائياً للتعويض عن بعض املشاكل املتصلة 
باستقصاءات األرُس املعيشية واستخدام املُعاِمالت الرتجيحية املعدلة يف تقدير املَعلَمات التي هي موضع اهتمام. 
وإن مجيء الحواسيب الفائقة الرسعة وبرامج إحصائية حاسوبية يف متناول اليد أو باملجان، من شأنها أن تجعل 
استخدام ُمعاِمالت الرتجيح جانباً روتينياً من جوانب تحليل بيانات استقصاء األرُس املعيشية حتى يف البلدان 
النامية. غري أن تطوير ُمعاِمالت ترجيح للعيّنات، كما أظهر هذا الفصل، يزيد تعقيد عمليات االستقصاء بطرق 
مختلفة. فُمعاِمالت الرتجيح، مثالً، تحتاج إىل حساب يف كل مرحلة من مراحل اختيار العيّنات؛ ثم تحتاج إىل تعديل 
لتعويض مختلف نواقص العيّنة؛ وأخرياً، تحتاج إىل تخزينها واستعمالها بشكل مالئم يف جميع التحليالت الالحقة. 
، يجب االنتباه بعناية لتطوير عمليات الرتجيح والحساب الفعيل ملُعاِمالت الرتجيح التي سُتستخدم يف  ومن َثمَّ

تحليل االستقصاء.
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الفصل السابع

 تقديـر أخطـاء املعاينـة
لبيانات االستقصاء

مقدمة  1 - 7
يلقـي هـذا الفصل نظرة عامة موجزة عىل مختلف الطرق املستخدمة لتقدير أخطاء املعاينة لبيانات   -  1
استقصاء األرُس املعيشية، التي تولدها مختلف تصاميم العيّنات، التي ترتاوح من التصاميم املعيارية التي يمكن 
أن توجد يف أّي كتاب مدريس تمهيدي معني بنظرية املعاينة )مثل كوكران )1977((، إىل التصاميم األكثر تعقيداً 
التي ُتستخَدم الستقصاءات األرُس املعيشية الواسعة النطاق. لتصاميم العيّنات املعيارية ُتقدَّم املعادالت إىل جانب 
األمثلة الرقمية لتوضيح تقدير أخطاء املعاينة، وإقامة فرتات ثقة، وحساب آثار التصميم وأحجام العيّنات الفعلية. 
ثم ُتعرَُض طرق تقدير أخطاء املعاينة للتصاميم األكثر تعقيداً. ثم تناقش فضائل ونقائص كل طريقة وُتعرض 
أمثلة رقمية لتوضيح تنفيذ اإلجراءات. وسيقدَّم مثال، بناًء عىل بيانات من استقصاء حقيقي، لتوضيح حقيقة 
أن الربامج اإلحصائية املعيارية تقدر أخطاء املعاينة يف تقديرات االستقصاء، مّما يؤدي إىل استنتاجات خاطئة 
عن املَعلَمات التي هي موضع اهتمام االستقصاء. ولتجنُّب هذه املشكلة، يويص الفصل بقوة باستخدام برامج 
بة للتصاميم التي ُتستخدم عموماً يف استقصاءات  إحصائية حاسوبية خاصة تأخذ يف الحسبان التام الطبيعَة املركَّ

األرُس املعيشية. وترد توصيفات لبضعة برامج حاسوبية من هذا القبيل ومقارنتها.

ب  تقدير أخطاء املعاينة لبيانات االستقصاء املركَّ  1 - 1 - 7

تقدمت يف اآلونة األخرية األهداف التحليلية الستقصاءات األرُس املعيشية املصّممة جيداً فتجاوزت الجداول   -  2
املوجزة األساسية الشاملة ألعداد أو مجاميع املَعلَمات التي هي موضع اهتمام. واملحللون مهتمون اآلن أيضاً بتوليد 
الفرضيات واختبار بناء النماذج. فبدالً من مجرد تقدير نسبة السكان الذين يعيشون يف الفقر أو الحاصلني عىل 
شهادة الدراسة الثانوية أو أعىل منها، يريد املحلّلون اآلن أن يقيِّموا أثر السياسات، أو أن يستطلعوا الطريقة التي 
بها يتأثر متغري يف استجابة رئيسية، أو األداء األكاديمي لطفل يف املدرسة، مثالً، أو مستوى الفقر يف أرُسة، بعوامل 

مثل املنطقة، والحالة االجتماعية - االقتصادية، ونوع الجنس، والسن. 

تتطلب اإلجابة عىل هذا النوع من األسئلة تحليل بيانات عىل مستوى األرُسة املعيشية أو الشخص. ويجب   -  3
أن تشمل نرشة نتائج هذه التحاليل، بالرضورة، مقاسات مالئمة إلحكام أو دقة التقديرات املستمدة من بيانات 
االستقصاء. واملعلومات عن إحكام تقديرات االستقصاء مطلوبة الستخدام نتائج االستقصاء استخداماً صحيحاً 
وتنفيذها، وكذلك لتقييم وتحسني تصاميم العيّنات وإجراءاتها. وإن مراقبة تصاميم العيّنة وتقييمها عىل جانب 
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كبري من األهمية يف حالة برامج االستقصاء الوطنية الكبرية، التي ُتصّمم يف كثري من األحيان لتكون املصدر الوحيد 
للمعلومات املفصلة عن مواضيع متنوعة تنوعاً كبرياً.

وإن واحداً من املقاسات الرئيسية لإلحكام يف االستقصاءات بالعيّنة هو التباُين يف العيّنة )هذا املفهوم يف   -  4
الفصل الثالث(، وهو مؤرش للتباُين ُقدم باختيار عيّنة بدالً من تعداد جميع السكان، عىل افرتاض أن املعلومات 
التي ُجمعت يف االستقصاء صحيحة. وتباُين العيّنات مقياس لتنوع توزيع العيّنات بواسطة التقدير. وُيستخدم 
الخطأ املعياري، أو الجذر الرتبيعي للتباُين لقياس خطأ العيّنة. وألّي استقصاء بعينه، يمكن تقييم مقدِّر خطأ 

املعاينة هذا واستخدامه لبيان دقة التقديرات.

يتوقف شكل تقدير التباُين، وكيفية تقييمه، عىل تصميم العيّنة التي يقوم عليها. ففي التصاميم املعيارية   -  5
املستخدمة يف  بة  املركَّ العيّنات  أنه يف تصاميم  باستخدام معادالت بسيطة. غري  الغالب  املقدِّرات يف  ُتقيَّم هذه 
استقصاء األرُس املعيشية، التي تنطوي يف الغالب عىل التقسيم الطبقي وتكوين املجموعات واملعاينة ذات االحتماالت 
غري املتساوية غالباً ما تكون أشكال هذه املقدرات معقدة ومن الصعب تقييمها. ويتطلب حساب أخطاء املعاينة يف 
هذه الحالة إجراءات تأخذ يف الحسبان تعقيد تصميم العيّنة التي ولَّدت البيانات، وهذه بدورها تتطلب يف الغالب 

برنامجاً حاسوبياً مالئماً.

يف كثري من البلدان النامية، يكون تحليل بيانات استطالع األرُس املعيشية يف كثري من األحيان محصوراً   -  6
أّي إشارة إىل إحكام هذه  الجداول األساسية، مع تقدير املتوسطات والنَِّسب واملجاميع، لكن ال توجد  بتحليل 
التقديرات أو دقتها. حتى يف مكاتب اإلحصاء الوطنية، التي توجد فيها بنية تحتية واسعة النطاق لجمع البيانات 
اإلحصائية وتجهيزها، غالباً ما يجد املرء قلًة يف الدراية بالتحليل املفصل للبيانات عىل املستوى الجزئي. وغالباً 
ما ُيفاجأ مصّممو االستقصاءات أو املحللون عندما يعرفون، مثالً، أن تجميع العنارص ُيدخل أوُجَه تراُبط بني 
العنارص تقلل دقة التقديرات املتصلة بالعيّنات العشوائية البسيطة، التي هم معتادون عىل تحليلها؛ أو أن استخدام 
ُمعاِمالت الرتجيح يف التحليل يزيد أخطاء املعاينة بوجه عام؛ أو أن برامج الحاسوب العادية التي يستخدمونها 

بشكل روتيني يف عملهم ال تبنيِّ بشكل مالئم هذه النواقص يف الدقة. 

يحاول هذا الفصل أن يصلح هذا الوضع بإلقاء نظرة عامة عىل طرق حساب تقديرات خطأ املعاينة   -  7
بة التي ُتستخدم عادًة يف استقصاءات األرُس املعيشية يف البلدان النامية، وكذلك برامج  يف أنواع التصاميم املركَّ
الحاسوب اإلحصائية املستخدمة يف تحليل هذه االستقصاءات. وُتقدَُّم بضعة أمثلة عددية لتوضيح إجراءات التباُين 

التي نوقشت. 

نظرة عامة   2 - 1 - 7

يعطي الفرع 7 - 2 تعريفاً بحسب املبدأ األول لتباُين املعاينة بموجب املعاينة العشوائية البسيطة، بما يف   -  8
ذلك أمثلة عددية توضح حساب تباُين املعاينة وبناء فرتات الثقة. وترد تعاريف القياسات األخرى ألخطاء املعاينة 
يف الفرع 7 - 3. ويعطي الفرع 7 - 4 معادالت لحساب تباُين املعاينة بموجب مختلف التصاميم العادية، مثل 
املعاينة الطبقية ومعاينة املجموعات. وتقدَُّم بضعة أمثلة رقمية لتسهيل فهم املفاهيم. ويناقش الفرع 7 - 5 
خصائص مشرتكة يف تصاميم استقصاءات األرُس املعيشية، وكذلك مضمون وهيكل بيانات االستقصاء الالزمة 
لتقدير مالئم ألخطاء املعاينة. وُتقدَُّم أيضاً االستمارة العامة للتقديرات التي هي موضع اهتمام يف استقصاءات 
األرُس املعيشية. ويعطي الفرع 7 - 6 مبادئ توجيهية موجزة بشأن عرض معلومات عن أخطاء املعاينة؛ ويصف 
الفرع 7 - 7 طرق عملية لحساب أخطاء املعاينة يف تصاميم أكثر تعقيداً. غالباً ما تتطلب هذه الطرق إجراءات 

05-67060 Chapter 07.indd   142 10/06/2010   12:04:40 PM



االستقصاء143 لبيانات  املعاينة  أخطاء  تقدير 

خاصة واستخدام برامج حاسوبية متخّصصة. وُتناقش مزالق استخدام الربامج الحاسوبية اإلحصائية العادية 
لتحليل بيانات االستقصاء يف الفرع 7 - 8، باستخدام مثال يستند إىل بيانات مستمدة من استقصاء للتغطية 
لتقدير  للعموم  املتاحة  الحاسوبية  الربامج  بعض  وُتستعرض   .1989 يف سنة  بوروندي  يف  أُجري  بالتحصني 
أخطاء املعاينة يف بيانات استقصاءات األرُس املعيشية وُتقاَرن يف الفرَعني 7 - 9 و7 - 10. وينتهي الفصل ببعض 

املالحظات الختامية يف الفرع 7 - 11. 

تباُين العّينات بموجب املعاينة العشوائية البسيطة   2 - 7
يمكن تعريف تباُين التقدير يف املعاينة بأنه معدل االنحراف الرتبيعي عن معدل قيمة التقدير، حيث يؤخذ   -  9
املعدل لجميع العيّنات املمكنة. واملعاينة العشوائية البسيطة، كما أشري يف الفصل الثالث، هي أبسط تقنيات املعاينة 

األّولية، لكنها نادراً ما ُتستخدم يف االستقصاءات الكبرية ألن تنفيذها ذو كفاءة قليلة جداً وهو باهظ التكلفة. 

 ،)N=5( لتسهيل فهم مفهوم تباُين املعاينة، ننظر يف مجموعة سكانية صغرية قوامها خمس أرس معيشية  -  10
n=2( بمعاينة عشوائية بسيطة بدون تبديل.  ُتختار منها عيّنة صغرية مؤلفة من أرستني معيشيتني )الحجم 
افرتض أن املتغري الذي هو موضع اهتمام هو النفقات الشهرية لألرُسة عىل الغذاء وأن نفقات كل واحدة من األرُس 

األربع األخرى هي كما ترد يف الجدول 7 - 1 أدناه. 

الجدول 7 - 1
النفقات الشهرية بالدوالر عىل الغذاء لكل أرُسة معيشية 

النفقات عىل الغذاء بالدوالر )Y1(األرُسة )1(

110

220

330

440

550

الحظ، أوالً، أنه ألننا نعلم قيمة املتغري الذي هو موضع اهتمام لجميع األرُس املعيشية يف مجموعتنا السكانية،   -  11
نستطيع حساب قيمة املَعلَمة املتصل بمتوسط النفقات الشهرية لألرُسة املعيشية عىل الغذاء، وهو 

Y
N

Yi
i

N
= = + + + + = =

=
∑1 10 20 30 40 50

5
150

5
30

1
 

وإن تقدير املعاينة العشوائية البسيطة بال تبديل ملعدل النفقات الشهرية عىل الغذاء هو 

Y Yi
i S

= ∑1
2 ε

  

حيث يؤخذ الجمع من الوحدات املختارة إلدراجها يف العيّنة. من الواضح أن التقدير الذي ُحِصَل عليه يتوقف 
عىل العيّنة املختارة. يرينا الجدول 7 - 2 الوارد أدناه جميع العيّنات املمكنة، والتقدير الذي يستند إىل كل عيّنة، 
Yave يشري إىل معدل  واالنحرافات يف تقدير كل عيّنة عن متوسط املجموعة السكانية، ومربع االنحرافات. الحظ أن 
جميع التقديرات بناًء عىل أساس العيّنات. الحظ أن  هو رمز ملتوسط السكان، بينما  هو رمز لتقدير متوسط 

السكان املسّمى متوسط العيّنة )انظر الجدول 7 - 2(. 
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الجدول 7 - 2
، َمعلَمة املعدَّل حساب تباُين املعاينة الحقيقي لـ 

تقدير العّينة )Yi(وحدات العّينةالعّينة 1

1)1,2(1515 -225

2)1,3(2010 -100

3)1,4(255 -25

صفرصفر30)1,5(4

5)2,3(255 -25

صفرصفر30)2,4(6

7)2,5(35525

8)3,4(35525

9)3,5(4010100

10)4,5(4515225

750صفر30املعدل

الحظ أن معدل التقديرات بناًء عىل جميع العيّنات املمكنة هو:

Y Yave i
i

= = + + + + + + + + + = =
=
∑1

10
15 20 25 30 25 30 35 35 40 45

10
300
10

3
1

10
00 =Y   

السكان. وإن تقديراً هذه  املمكنة يساوي متوسط  العيّنات  التقديرات لكل  بعبارة أخرى، معدل قيمة   -  12
صفاته ُيوصف بأنه غري متحيز للَمعلَمة التي يقدِّرها. 

تباُين املعاينة الحقيقي للمعدل املقدر للنفقات الشهرية عىل الغذاء من املعاينة العشوائية البسيطة بال تبديل   -  13
للحجم n=2 من هذه املجموعة السكانية هو 

Var Y Y Yi
i

ave( ) ( )= − = =
=
∑1

10
750
10

75
1

10
2    

املمكنة من  العيّنات  ُتختار جميع  أن  العميل  ليس من  أنه  أعاله من حقيقة  الوارد  النهج  تنبع مشكلة   -  14
املجموعة السكانية. ففي الواقع العميل اختريت عيّنة واحدة فقط، وقيم املجموعة السكانية غري معروفة. والنهج 

األكثر عمليًة هو استخدام معادالت لحساب التباُين. وهذه املعادالت موجودة لجميع تصاميم العيّنات العادية. 

(، بناًء عىل  بموجب املعاينة العشوائية البسيطة بدون تبديل، ُيعطى تباُين املعاينة للمتوسط املقّدر )  -  15
حجم العيّنة n، يف التعبري التايل 

Var Y n
N n( ) = −





1
2δ)1 - 7(

δ 2

2

1

1
=

−

−
=
∑ Y Y

N

i
i

N


حيث 
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δ يف العادة غري  هو مقاس لتباُين الخصائص التي هي موضع اهتمام )تباُين السكان الذي مقداره Y(. الرمز 2
معروف، ويجب تقديره من العيّنة )انظر املعادلة 7 - 2 أدناه(. يمكن أن نرى بوضوح من املعادلة الواردة أعاله 

أن تباُين املعاينة يتوقف عىل العوامل التالية: 

يَّة التي هي موضع اهتمام؛  التباُين السكاني للخاصِّ ) أ ( 

حجم املجموعة السكانية؛  )ب( 

حجم العيّنة؛  )ج( 

تصميم العيّنة وطريقة التقدير. )د( 

نسبة املجموعة السكانية املدرجة يف العيّنة، n/N، ُتسّمى كرس املعاينة )ويشار إليها بالرمز f(؛ والعامل   -  16
[(n/N)–1]، أو f–1، الذي هو نسبة املجموعة السكانية غري املدرجة يف العيّنة املتناهية لتصحيح املجموعة السكانية 
)fpc(. يمثل الرمز fpc التعديل الذي أُجرَي عىل الخطأ العادي يف التقدير لحساب أن العيّنة اختريت بال تبديل من 
املجموعة السكانية املتناهية. لكْن تجدر مالحظة أنه عندما يكون كرس املعاينة صغرياً يمكن تجاهل الرمز fpc. يف 

الواقع العميل يمكن تجاهل fpc إذا كان ال يزيد عن 5 يف املائة )كوكران، 1977(.

تشري املعادلة الواردة أعاله إىل أن التباُين يف املعاينة يتناسب تناسباً عكسياً مع حجم العيّنة. وكلما زاد   -  17
حجم العيّنة نقص التباُين يف املعاينة؛ ويف حالة تعداد السكان أو العدِّ الكامل )حيث n=N(، ال يوجد تباُين يف 

املعاينة. الحظ أن عدم االستجابة ُينِقُص حجم العيّنة فعلياً وبذلك يزيد التباُين يف املعاينة. 

يمكن أن ُيرى أن التقدير غري املتحيز للتباُين يف املعاينة للمتوسط املقدَّر ُيعطى عىل الشكل التايل   -  18

v Y n
N

s
n( ) ( )= −1

2)2 - 7(

δ، بناًء عىل أساس العيّنة. وُيشار إليه بأنه تباُين يف  s تقديراً للتباُين السكاني، 2
Y Y

n

i
i

n

2

2

1
1=

−

−
=
∑( )

حيث يكون 

العيّنة. وفرتة الثقة البالغة 95 يف املائة ملتوسط السكان )انظر الفقرة 30 من الفصل الثالث( ُتعطى عىل الشكل 

التايل: 

Y v Y±1 96. ( ))3 - 7(

فيما يتعلق بنسبة السكان، ُيعطى التقديُر املستنُد إىل العيّنة والتباُين يف املعاينة بالشكل التايل، عىل التوايل:  -  19

P
عدد الوحدات مع الخصائص

n=  �

v P n
N

P P
n( ) ( ) ( )= − −

−1 1
1� � � و

)4 - 7(

)5 - 7(
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يوجز الجدول 7 - 3 الوارد أدناه تقديرات مختلف الخصائص السكانية وتباُينات التقديرات بحسب   -  20

املعاينة العشوائية البسيطة بدون تبديل.

الجدول 7 - 3
التقديرات وتباُيناتها لخصائص سكانية مختارة

تباُين التقديرالتقديراملَعلَمة

) Yمتوسط السكان ) n Yi
العيّنة

= ∑1
iε

�v Y n
N

s
n( ) ( )= −1
2

Tمجموع السكان NY=   v T N v Y( ) ( )= 2 

Pنسبة السكان من هذه الفئة عدد الوحدات ا�درجة يف العيّنة حسب الفئة
n=  �v P n

N
P P
n( ) ( ) ( )= − −

−1 1
1  

α−1( ملتوسط السكان بالشكل التايل:  بوجه العموم، ُتعطى فرتة الثقة البالغة )  -  21

1 2z التقديرالتباين ا�قّدر للتقدير ± −α /  )6 - 7(

) من التوزيع العادي املعياري. / )1 2− −α th z1 هو النِّسبة املئوية البالغة  2−α / حيث 

ح املثال التايل تقدير التباُين يف املعاينة بناًء عىل العيّنة املختارة. يوضِّ  -  22

املثال 1

انظر يف عيّنة عشوائية بسيطة مقدارها n = 20 أرُسة معيشية مأخوذة من مجموعة سكانية كبرية مقدارها 

N = 20.000 أرُسة معيشية. البيانات املجموعة مقدمة يف الجدول 7 - 4 أدناه، حيث املتغري Y يشري إىل 

النفقات األسبوعية لألرُسة عىل الغذاء واملتغري Z يبني إن كانت األرُسة تملك جهاز تلفزيون أم ال ) z=1 إن 

كانت تملك، وصفراً إن كانت ال تملك(.

الجدول 7 - 4
نفقات األرُسة األسبوعية عىل الغذاء وملكية جهاز تلفزيون لألرُسة املدرجة يف العّينة

)i( األرُسة املعيشيةYiZiiYiZi

1171صفر15
21011281
1391صفر35
49114101
5511581
صفر661168

صفر175صفر77
صفر8151187
912119121

صفر204صفر108
16012املجموع
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تقدير النفقات الشهرية لألرُسة املتوسطة من السكان عىل الغذاء هو: 

Y Yi
i

= = + + + + = =
=
∑1

20
5 10 12 4

20
160
20

8
1

20 ...  

التباُين املقدر للمتوسط املقدر هو: 

v Y( ) ( ) ( ) ( ) ..... ( ) ( )= − − + − + + − + −



1 20
20 000

5 8 10 8 12 8 4 8
19

2 2 2 2 


= 7 87.  

فرتة الثقة البالغة 95 يف املائة للمتوسط السكاني هي: 

8 1 96 7 87± ×. .  = (2.50, 13.50)  

تقدير مجموع النفقات الشهرية لألرُسة من السكان عىل الغذاء هو: 

Y NY= = × =20 000 8 160 000  

التباُين املقدر للمجموع املقدر هو: 

v Y( ) = 20 0002 × 7.87 = 3 148 000 000  

فرتة الثقة البالغة 95 يف املائة للمتوسط السكاني هي: 

± ×160 000 6 3 148 000 000  = (50 030,  269 970)1.9  

النِّسبَة السكانية املقدرة من األرُس التي تملك جهاز تلفزيون هي: 

P Zi
i

= = =
=
∑1

20
12
20

0 6
1

20
.  

التباُين املقدر للنِّسبَة املقدرة من األرُس التي تملك جهاز تلفزيون هو: 
1 0 60 6v P( ) ( ) . ( . )= − −1 20

20 000 19
 = 0.0126  

فرتة الثقة البالغة 95 يف املائة للمتوسط السكاني هي: 

0 6 1 96 0 0126. . .± ×  = (0.38, 0.82)  

قياسات أخرى لخطأ املعاينة   3 - 7
باإلضافة إىل تباُين املعاينة، توجد قياسات أخرى لخطأ املعاينة. وتشمل هذه القياسات الخطأ العادي،   -  23
ومكافئ التباُين، وأثر التصميم. هذه القياسات متصلة بالجرب بمعنى أنه يمكن استمداد التعبري عن أّي واحد منها 

من القياسات األخرى التي تستخدم عمليات جربية بسيطة.
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الخطأ املعياري   1 - 3 - 7

الخطأ املعياري يف التقدير هو الجذر الرتبيعي لتباُين املعاينة املتعلق به. تفسري هذا القياس أسهل ألنه   -  24

يعطي إشارة إىل خطأ املعاينة باستخدام نفس املعيار الذي يستخدمه التقدير، بينما التباُين يقوم عىل أساس 

مربع الفوارق. 

ثّمة سؤال يربز مراراً يف تصميم االستقصاءات، وهو كم يجب أن يكون حجم الخطأ العادي لكي يعترب   -  25

مقبوالً؟ يتوقف الجواب عىل هذا السؤال عىل حجم التقدير. فالخطأ العادي الذي مقداره 100، مثالً، ُيعترب صغرياً 

لدى تقدير الدخل السنوي، لكنه يعترب كبرياً لدى تقدير متوسط معامل الرتجيح للسـكان. وكذلك الخطأ املعياري 

3 للمجموع املقدر البالغ 000 160 الذي ُحِصَل عليه من املثال 1 الوارد أعاله  148 000 البالغ  107 56=000

يمكن اعتباره كبرياً جداً.

مكافئ التباُين   2 - 3 - 7

مكافئ تباُين التقدير هو نسبة الخطأ العادي فيه إىل معدل قيمة التقدير نفسه. لذلك، يعطينا مكافئ   -  26

التقدير مقاساً لخطأ املعاينة بالنِّسبَة إىل الخاصية الجاري قياسها. ويعرب عنه عادة بنسبة مئوية. 

أنه  نطاقاتها. غري  أو  أحجامها  تتباَين  التي  االستقصاء  تقديرات  دقة  مقارنة  مفيد يف  التباُين  مكافئ   -  27 

، مثالً، أو التغريُّ  ال يفيد يف تقديرات الخصائص التي تكون قيمتها صفراً أو رقماً سالباً، بما يف ذلك تقديرات التغريُّ

يف متوسط الدخل عىل مدى سنتني.

أثر التصميم   3 - 3 - 7

ُيعرَّف أثر التصميم )املشار إليه بالرمز deff( بأنه نسبة تباُين املعاينة للتقدير بموجب تصميم معني إىل   -  28

تباُين املعاينة للتقدير بناًء عىل عيّنة عشوائية بسيطة من نفس الحجم. ويمكن أن ُيعتقد بأنه هو العامل الذي 

يجب أن ُيرضب به تباُين التقدير القائم عىل أساس عيّنة عشوائية بسيطة من نفس الحجم، لكي يأخذ يف الحسبان 

تعقيدات التصميم الفعيل للعيّنة نتيجة لعوامل مثل التقسيم الطبقي والتجميع والرتجيح. 

بة حجمها n نفس التباُين الذي  بعبارة أخرى، يوجد يف التقدير القائم عىل بيانات مأخوذة من عيّنة مركَّ  -  29

ليوجد يف تقدير محسوب من بيانات مأخوذة من عيّنة عشوائية بسيطة حجمها  n/deff. لهذا السبب، ُتسّمى نسبة 

ب. لالطالع عىل مناقشة  n/deff أحياناً الحجم الفّعال للعيّنة للتقدير القائم عىل بيانات مأخوذة من تصميم مركَّ

عامة لحسابات “الحجم الفّعال للعيّنة”، انظر كيش )1995( وبوتهوف، وُودَبري ومانتون )1992( واملراجع 

املشار إليها فيهما. وانظر أيضاً مختلف فروع الفصل الثالث لالطالع عىل مناقشة أكثر تفصيالً آلثار التصميم 

واستخدامها يف تصميم العيّنات.

حساب تباُين املعاينة لتصاميم معيارية أخرى   4 - 7
العادة  يف  يمكن  واملجاميع،  والنَِّسب  كاملتوسطات  البسيطة،  الخطية  والتقديرات  البسيطة  للتصاميم   -  30

بة  املركَّ التصميمات  أنواع  حالة  يف  أنه  غري  التقديرات.  تباُينات  لحساب  استخدامها  يمكن  معادالت  استمداد 

الفرع،  أو مستحيالً. يف هذا  الغالب صعباً  املعيشية، يكون ذلك يف  األرُس  باستقصاءات  املرتبطة  والتقديرات 
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نقدم أمثلة لتوضيح حساب تباُين املعاينة لتصاميم عيّنات املجموعات املصنفة طبقياً والوحيدة املرحلة. أما 
الكتب املدرسية )مثل كوكران،  العادية األخرى فتوجد يف  العيّنات  التباُين لتصاميم  معدالت وأمثلة حسابات 

1977؛ وكيش، 1965(.

املعاينة الطبقية   1 - 4 - 7

يرد وصف مفصل للمعاينة الطبقية يف الفصل الثالث ويف املرفق األول. ويف هذا الفرع، سوف ُنعنى بتقدير   -  31
السكان  عيّنة ملتوسط  H طبقات، وتقديرات  فيه  طبقياً  انظر، مثالً، تصميماً  التصميم.  التباُين فقط بموجب 
 .S S SH1

2
2
2 2, Y وتقديرات املعاينة للتباُينات السكانية للطبقات املحددة بـ  ... ... ,  Y YH1 للطبقات املحّددة بـ  ... ... , ,2

يكون مقدِّر متوسط السكان بموجب هذا التصميم كما ييل: 

Y Yst h
h

H
=

=
∑

1

 )7 - 7(

Y. ويعطى تباُين التقدير كما ييل:  h Hh , , ... ... .    =1 Y هو التقدير املستند إىل العيّنة لـ  h حيث 

)8 - 7(

وباملعاينة الطبقية العشوائية، يعطى التقدير وتباُينه املقدَّر كما ييل: 

)9 - 7(

yh هو متوسط العيّنة للطبقة h ، ويكون Nh حجم السكان يف الطبقة h، و حيث 

W N
N

h Hh
h= =, , ... ...    1  

ويعطى التباُين املقدَّر لهذا التقدير بموجب املعاينة الطبقية العشوائية كما ييل: 

v Y W v y N
N

n
N

s
nst h h

h

H
h

h

H
h

h

h

h
( ) ( ) ( )= = 





−
= =
∑ ∑2

1 1

2 2
1)10 - 7(

.S h Hh
2 1, , ... ...    = sh هو تباُين العيّنة، وتقدير يستند إىل العيّنة لـ 

حيث nh هو حجم العيّنة يف الطبقة h، و 2

املثال 2

نطبق اآلن هذه النتائج عىل مثال للتصميم الطبقي يشمل ثالث طبقات وَمعلَمات كما وردت يف الجدول 
7 - 5 أدناه. افرتض أننا مهتمون بتقدير متوسط السكان بناًء عىل عيّنة شاملة يبلغ حجمها 500 1.
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الجدول 7 - 5

مثال بيانات لتصميم عّينة طبقية

السكاناملَعلَمة
الطبقة األوىل 

)العاصمة(
 الطبقة الثانية

)إقليم – حرضي(
 الطبقة الثالثة

)إقليم – حرضي(

N = 1,000,000N1 = 300,000N2 = 500,000N3 = 200,000الحجم 

S2 = 75.000 S2التباُين
1 = ?S2

2 = ?S2
3 = ?

Y=?Y1املتوسط =?Y2 =?Y3 =?

N/AC1 = 1C2 = 4C3 = 16تكلفة الوحدة

n = 1,500n1 = 857n2 = 595n3 = 48حجم العيّنة بموجب التخصيص املثايل أ

N/Ay1متوسط العيّنات 4 000=y2 2 500=y3 1 000=

N/Asتباُين العيّنات 21 = 90.000s 22 = 62.500s 23 = 10.000

مالحظة: N/A تعني “ال ينطبق”.

انظر الفصل الثالث. أ 

تقدير متوسط السكان هو: 

× =Yst = × + × +300 000
1 000 000

4 000 500 000
1 000 000

2 500 200 000
11 000 000

1 000 2 650
 

التباُين املقدَّر للتقدير الوارد أعاله هو: 

v Yst( ) = 





−





300 000
1 000 000

1 857
300 000

90 000
857

2





+ 





−





500 000
1 000 000

1 595
500 000

62 500
595

2





+







−







200 000
1 000 000

1 48
200 000

10 000
48

2

 

= 43 98516.



+

 

فرتة الثقة البالغة 95 يف املائة ملتوسط السكان هي:

2 650 1 96 43 98516 2 637 2 663. ( , )± × =.  

الحظ أن التباُين املقدَّر للمتوسط املقدَّر بموجب املعاينة العشوائية البسيطة ُيعطى بما ييل: 

= − × =v YSRS( ) .1 1 500
1 000 000

75 000
1 500

49 925 



  

 .1500
0 88

1 705
.

= 43 وحجم العيّنة الفعيل هو  98516
49 925

0 88.
.

.= لذلك، يكون أثر هذا التصميم الطبقي 

ويعني هذا أن تباُين التقدير القائم عىل أساس عيّنة طبقية عشوائية حجمها 500 1 هو نفس التباُين املوجود يف 
التقدير القائم عىل أساس عيّنة عشوائية بسيطة حجمها 705 1. 

يرد وصف مفصل لتقنية معاينة املجموعات يف الفصل الثالث. ونقدم يف هذا الفرع مثاالً بسيطاً لتوضيح   -  32
حساب أخطاء املعاينة للحالة الخاصة — حالة معالجة املجموعات ذات املرحلة الواحدة.
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املثال 3 

نوا ضد شلل  افرتض أننا مهتمون بتقدير نسبة الطالب الذين هم يف سن املدرسة يف اإلقليم، الذين ُحصِّ
األطفال. افرتض، ألجل البساطة، أنه يوجد ما مجموعه 500 منطقة تعداد متساوية الحجم يف اإلقليم، 
ويوجد يف كل منطقة تعداد 25 طفالً يف سن املدرسة. تعمل مناطق التعداد بمثابة املجموعات يف هذا املثال. 
افرتض أننا اخرتنا 10 مناطق تعداد بمعاينة عشوائية بسيطة بدون تبديل من الـ 500 منطقة تعداد يف 
اإلقليم، وأنه قيست نسبة األطفال املحصنني الذين هم يف سن املدرسة لكل منطقة معاينة مدرجة يف منطقة 

التعداد املدرجة يف العيّنة، وكانت نتائجها كالنتائج الواردة يف الجدول 7 - 6 أدناه. 

الجدول 7 - 6
نسب األطفال املحصنني الذين هم يف سن املدرسة يف 10 مناطق تعداد، باعتبارها املتغري الذي هو موضع اهتمام 

 )i( 12345678910منطقة التعداد املدرجة يف العّينة

)P̂i( نسبة العيّنة
 8  
25

10 
25

12 
25

14 
25

15 
25

17 
25

20 
25

20 
25

21 
25

23 
25

يف هذا املثال، يكون تقدير نسبة األطفال املحصنني الذين هم يف سن املدرسة: 

P = =160
250

0 64. �%64 أو  

عالوًة عىل ذلك، يكون تباُين العيّنة:

s P PP i
i

2

1

10
21

10 1
0 040533=

−
− =

=
∑( ) .   

لذلك، يكون تباُين النِّسبَة املقدرة: 

v P( ) ( ) .= − × =1 10
500

0.040533
10

0 003972   

الحظ أنه بموجب املعاينة العشوائية البسيطة، يكون تباُين النِّسبَة املقدرة: 

0 60 6v PSRS( ) ( ) . . .= − × −
−

=1 250
12 500

4 4
250 1

0 0009078  （1 ）
 

0 003972
0 0009078

.
.

= لذلك يكون أثر تصميم معاينة هذه املجموعة  4.38

250
4 38

57
.

= ويكون حجم العيّنة الفعيل 

ويعني هذا أن التقدير القائم عىل أساس عيّنة املجموعة التي حجمها 250 هو نفس التباُين للمجموعة القائمة 
عىل أساس عيّنة عشوائية بسيطة حجمها 57. 
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املَعلَمات املشرتكة لتصاميم وبيانات عّينة  5 - 7 
استقصاء األرُس املعيشية   

انحرافات تصاميم استقصاء األرُس املعيشية عن املعاينة العشوائية البسيطة  1 - 5 - 7

كما ُذكر آنفاً، نادراً ما تستخدم املعاينة العشوائية البسيطة يف الواقع الستقصاءات األرُس املعيشية الكبرية   -  33
ل األساس  الحجم ألن تنفيذها باهظ التكلفة. غري أن من األهمية بمكان أن ُيفهم هذا التصميم فهماً كامالً ألنه يشكِّ
املعاينة  املعيشية عن  األرُس  أكثر تعقيداً. وتنحرف معظم تصاميم عيّنات استقصاء  النظري لتصاميم عيّنات 

العشوائية البسيطة بسبب وجود واحد أو أكثر من املعالم الثالثة التالية: 

التقسيم الطبقي يف مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل املعاينة؛  ) أ ( 

تجميع الوحدات يف مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل املعاينة، مما يخفض التكاليف لكنه يزيد  )ب( 
تباُين التقديرات بسبب الرتاُبط بني الوحدات يف العيّنة نفسها؛ 

الرتجيح للتعويض عن نواقص يف العيّنة مثل عدم َتساوي احتماالت االختيار، وعدم االستجابة،  )ج( 
وعدم التغطية )انظر الفصل السادس لالطالع عىل التفاصيل(. 

ب إذا كان فيه واحد أو أكثر من املَعلَمات املذكورة أعاله. ومعظم تصاميم  يشار إىل تصميم العيّنة بأنه مركَّ  -  34
بة، وبذلك تنتهك افرتاضات املعاينة العشوائية البسيطة. لذلك من شأن تحليل  استقصاءات األرُس املعيشية مركَّ
بيانات استقصاءات األرُس املعيشية كما لو كانت مولَّدة بتصميم عيّنة عشوائية بسيطة سيؤدي إىل أخطاء يف 
التحليل ويف االستنتاجات القائمة عىل هذه البيانات. عالوًة عىل ذلك، كما ُذكر أعاله، ال يمكن التعبري عن التقديرات 
التي هي موضع اهتمام يف معظم استقصاءات األرُس املعيشية كداالّت خطية للمالحظات، لذلك ال يمكن أن يكون 
ثّمة أّي معادالت مغلقة الشكل للتباُينات. تتناول الفروُع التالية مسألة ُطرق تقدير التباُين لتصاميم استقصاءات 

األرُس املعيشية التي تأخذ التعقيدات املذكورة أعاله يف الحسبان.

إعداد ملفات البيانات لتحليلها   2 - 5 - 7

تكون بيانات االستقصاءات التي ُتجمع يف البلدان النامية أحياناً غري قابلة للتحليل الذي يتجاوز التواتر   -  35
األسايس والجدولة. وتوجد بضعة أسباب لعدم القابلية هذا. أوالً، ربما يكون توثيق العيّنة لالستقصاء محدوداً 
جداً أو غري تقني. ثانياً، ربما ال تكون ملفات البيانات بالشكل والهيكل واملعلومات الالزمة التي تسمح بإجراء أّي 

تحليل متقدم. ثالثاً، ربما ال توجد الربامج الحاسوبية املالئمة والدراية الفنية. 

البيانات املرتبطة بالعملية  لتحليل بيانات العيّنة االستقصائية تحليالً مالئماً، يجب أن تتضمن قاعدة   -  36
الع عىل مناقشة مفصلة(. وينبغي  جميع املعلومات التي تعكس عملية اختيار العيّنة )انظر الفصل الخامس لالطِّ
ووحدات  العيّنات،  تقسيم  لطبقات  مالئمة  تعريف  عالمات  الخصوص،  وجه  عىل  البيانات،  قاعدة  تشمل  أن 
املعاينة األّولية، ووحدات املعاينة الثانية، إلخ. يف بعض األحيان، تحتاج الطبقات الفعلية ووحدات املعاينة األّولية 
املستخدمة يف اختيار العيّنة لالستقصاء إىل تعديل ألغراض تتعلق بتقدير التباُين. هذه التعديالت تكون رضورية 
لجعل تصميم العيّنة الفعيل ينسجم مع واحد من خيارات تصميم العيّنة املتاحة يف واحد عىل األقل من الربامج 
الحاسوبية للتحليل اإلحصائي )انظر الفرع 7 - 9(. الطبقات ووحدات املعاينة األّولية التي ُتنشأ لتقدير التباُين 
ُتسّمى أحياناً الطبقات الكاذبة، أو طبقات التباُين أو وحدات املعاينة األّولية الكاذبة أو وحدات املعاينة التباُينية. 
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ويجب إدراج متغريات تصميم العيّنة ذات الصلة، وكذلك املتغريات التي ُتنشأ ألغراض تقدير التباُين، يف ملف 
البيانات، إىل جانب الوثائق ذات الصلة التي تبني كيف تعرَّف هذه املتغريات وكيف ُتستعمل. ويلزم لتقدير التباُين 
مجموعة ال تقل عن ثالثة متغريات: معامل ترجيح العيّنة، والطبقة )أو الطبقة الكاذبة(، ووحدة املعاينة األّولية 
)أو وحدة املعاينة األّولية الكاذبة(. تلخص هذه املتغريات الثالثة تصميم العيّنة ومن شأن إدراجها يف مجموعة 

ن من إجراء التحليل املالئم للبيانات، وأن يفرسِّ التعقيدات يف تصميم العيّنة.  بيانات االستقصاء أن يمكِّ

البيانات. وينبغي  عالوًة عىل ذلك، ينبغي تطوير معاِمالت ترجيح العيّنات لكل وحدة معاينة يف ملف   -  37
أن تعكس ُمعاِمالت الرتجيح هذه احتمال االختيار لكل وحدة معاينة، وأن تعوض كذلك عن عدم االستجابة يف 
االستقصاء والنواقص األخرى يف العيّنة. تلزم ُمعاِمالت ترجيح متغريات التصميم ورقاع تعريفها لتقدير قابلية 
تقديرات االستقصاء للتغريُّ تقديراً مالئماً. وكما ُذكر يف الفصل السادس ويف الفروع السابقة من هذا الفصل، 
ُمعاِمالت ترجيح العيّنات هامة ليس فقط لتوليد تقديرات مالئمة لالستقصاء، وإنما أيضاً لتقدير أخطاء املعاينة 
التي تقع يف هذه التقديرات. لذلك، من األسايس أن ُتدرج كل املعلومات عن ُمعاِمالت الرتجيح يف ملفات البيانات. 
وعىل وجه الخصوص، كلما حدث تعديل بسبب عدم استجابة، أو تعديل ملا بعد التقسيم الطبقي، أو أنواع أخرى 

من التعديالت يجب أن تتضمن وثائُق االستقصاء وصفاً إلجراءات التعديل هذه.

أنواع تقديرات االستقصاء   3 - 5 - 7

يف معظم استقصاءات األرُس املعيشية، أكثر تقديرات االستقصاء، التي هي موضع اهتمام، شيوعاً تأتي يف   -  38
شكل مجاميع وِنَسب. افرتِض تصميماً طبقياً ذا ثالث مراحل مع وحدات معاينة أّولية يف املرحلة األوىل، ووحدات 
معاينة ثانوية يف املرحلة الثانية وأرس معيشية يف املرحلة الثالثة. يمكن التعبري عن التقدير االستقصائي ملجموٍع ما 

كما ييل: 

WY Yhijk

lmnH

hijk

jih

= ∑∑∑∑
k=1j=1i=1h=1

)11 - 7(

حيث Whijk ُتساوي ُمعاِمل الرتجيح النهائي لألرُسة املعيشية (k = 1, … … 1j) رقم kth املختارة يف وحدة املعاينة 
 (h = 1, … … H) يف الطبقة ith رقم (i = 1, … … nh) يف وحدة املعاينة األّولية jth رقم (j = 1, … … mi) الثانوية

رقم hth؛ و

Yhijk ُتساوي قيمة املتغري Y لألرُسة املعيشية رقم kth املختارة يف وحدة املعاينة الثانوية رقم jth يف وحدة 

 .hth يف الطبقة رقم ith املعاينة األّولية رقم

عىل املستوى األسايس جداً، تتناسب ُمعاِمالت الرتجيح املرتبطة بوحدات العيّنة تناسباً عكسياً مع احتماالت   -  39
اختيار الوحدات إلدراجها يف العيّنة. غري أنه غالباً ما ُتستخدم طرٌق أكثُر تقدماً لحساب ُمعاِمالت الرتجيح املراد 

تطبيقها يف التحليل. وقد ُوصفت بعض هذه الطرق يف الفصل السادس ويف املراجع املشار إليها فيه. 

يعرَّف تقدير االستقصاء للنِّسبة كما ييل:   -  40

R Y
X

=

)12 - 7(

X تقديران ملجموَعي املتغريَين Y وX، عىل التوايل، ُحسبا كما هو مبنّي يف املعادلة )7 - 12( أعاله. Y و  حيث 
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يف حالة املعاينة متعددة املراحل، تكون املتوسطات والنَِّسب مجرد حاالت خاصة ملقدِّر النَِّسب. ففي حالة   -  41
املتوسط، املتغري X يف مقام الكرس هو حساب متغرّي ُيعرّف بأنه يساوي 1 لكل عنرص بحيث يكون املقام مجموع 
 Y أيضاً بأنه يساوي 1 لجميع العنارص؛ وإن املتغري X ُمعاِمالت الرتجيح. ويف حالة النِّسبَة، ُيعرَّف مقام الكرس
يف البسط متغري ذو حدَّين يعرَُّف بأنه إما صفر وإما واحد، وذلك يتوقف عىل ما إذا كانت الوحدة املراقبة تجهز 
الخاصية الجاري تقدير نسبتها. يف معظم استقصاءات األرُس املعيشية يعرف املقام يف مقدر النِّسبَة بأنه يعرَّف 
بأشكال مختلفة — كمجموع السكان، مجموع اإلناث، مجموع الذكور، مجموع سكان الريف، مجموع السكان 

يف إقليم معني أو مقاطعة معيّنة، إلخ. 

مبادئ توجيهية لتقديم معلومات عن أخطاء املعاينة   6 - 7

اتخاذ قرار بشأن ما يوضع يف التقرير   1 - 6 - 7

يف االستقصاءات الوطنية الكبرية، التي توجد فيها متغريات عديدة ومجاالت يف موضع االهتمام وأهداف   -  42
متعددة وغالباً ما تكون متنافسة، ليس من العميل عرض كل تقدير إىل جانب خطأ املعاينة املرتبط به. فمن شأن 
ح أيضاً أن يجعل العرض مزدحماً بالنتائج الفنية. ويف ضوء  هذا ليس فقط أن يزيد حجم املنشور وإنما يرجَّ
التباُين املتوقع يف تقديرات أخطاء املعاينة نفسها، ربما يؤدي عرض نتائج متغريات بالغة العدد إىل تشوُّش وشعور 
بمفهوم غري متسق فيما يتعلق بالنوعية اإلجمالية لبيانات االستقصاء التي ُجمعت. وسيكون أكثر فائدًة بكثري أن 
ُتعرض املعلومات املتعلقة بخطأ املعاينة ألهم الخصائص، التي هي موضع اهتمام، مسبقاً، وأن يوضع الباقي 

يف تذييل. 

من املهم، لدى عرض معلومات عن أخطاء املعاينة، أن نبقي ُنصب أعُيننا أثرها املحتمل عىل تفسري نتائج   – 43
االستقصاء والقرارات السياساتية التي يمكن أن ُتستَمدَّ من هذا التفسري. وينبغي دائماً أن ُينَظَر إىل املعلومات 
املتعلقة بأخطاء املعاينة باعتبارها مجرد عنرص من العنارص التي يتكّون منها مجموع خطأ املعاينة، وليست 
دائماً هي العنرص األهم. ففي بعض أوضاع االستقصاء، ربما يكون ألخطاء غري أخطاء املعاينة )انظر الفصل 
الثامن( أثٌر أهم من آثار أخطاء املعاينة عىل النوعية اإلجمالية لبيانات االستقصاء. لهذا السبب، يوىص بأن تشمل 
املعلومات املقدمة عن أخطاء املعاينة مناقشة للمصادر الرئيسية لألخطاء التي هي من غري أخطاء املعاينة وبعض 
عمليات التقييم النوعي لألثر عىل النوعية اإلجمالية لبيانات االستقصاء. وألن أخطاء املعاينة تصبح أكثر أهمية 
بكثري عىل املستويات املنخفضة للتقسيم، يوىص أيضاً بإدراج بعض املالحظات التحذيرية بشأن درجة تقسيم 

بيانات االستقصاء.

ينبغي بوجه عام أن تشمل املعلومات املقدمة عن أخطاء املعاينة من التفاصيل ما يكفي لتسهيل تفسري   -  44
نتائج االستقصاء تفسرياً صحيحاً وتلبية متطلبات منظور مستخدمي البيانات بكامله، من مستخدمي البيانات 
العامة إىل راسمي السياسة )الذين يكمن اهتمامهم يف استخدام نتائج االستقصاء لصياغة السياسة( واملحلل الفني 
الذي )يعمل يف مواصلة التحاليل وتقديم تقارير عن النتائج( إىل الخبري اإلحصائي يف املعاينة )املعني بالكفاءة 
اإلحصائية للتصميم مقارنًة بالبدائل األخرى، وبجوانب التصميم التي يمكن استخدامها يف تصميم االستقصاءات 

يف املستقبل(. 
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كيف تقدم تقارير عن معلومات أخطاء املعاينة   2 - 6 - 7

يمكن أن تعرض أخطاء املعاينة يف ثالثة أشكال مختلفة، هي:   -  45

بالقيم املطلقة لألخطاء املعيارية؛  ) أ ( 

باألخطاء املعيارية النِّسبية ) الجذور الرتبيعية للتباينات النِّسبية(؛ )ب( 

بفرتات الثقة. )ج( 

يتوقف الخيار بني هذه األشكال الثالثة للعرض عىل طبيعة التقدير. ففي املؤسسات التي تتباَين فيها   -  46
التقديرات  املعيارية نفسها عىل  القياس، يمكن أن تنطبق قيمة األخطاء  التقديرات من حيث الحجم ووحدات 
ُ عنها بالقيم النِّسبية؛ ومن ثمََّ ربما يكون أكثر كفاءة لعرض األخطاء املعيارية النِّسبية. غري أن األخطاء  عندما ُيعربَّ
املعيارية املطلقة، بوجه عام، أيرس فهماً وأوثق صلًة بالتقدير، ال سيما يف حاالت النَِّسب املئوية والنَِّسب واملعدالت. 
ويستدعي استخدام فرتات الثقة اختيار مستوًى للثقة )ولنُقل 90 أو 95، مثالً، أو 99 يف املائة(. وحيث إن هذا 
املستوى يختلف بحسب أهداف االستقصاء ومتطلبات الدقة يف التقديرات، من املهم تحديد مستوى الثقة املستخدم 
يف عرض معلومات أخطاء املعاينة ثم املحافظة عىل مستوى الثقة هذا طول الوقت يف تحديد أهمية النتائج. والنِّسبَة 
التي هي أكثر ما تكون استخداماً، يف الواقع، كما ُذكر أعاله، هي فرتة الثقة البالغة 95 يف املائة )انظر الفقرة 30 

من الفصل الثالث، والفقرة 22 من الفصل السابع(، أي:

الخطأ ا�عياريالتقدير ×1 96. ±)13 - 7(

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول موضوع عرض املعلومات عن أخطاء املعاينة، بما يف ذلك مبادئ   -  47
توجيهية محددة ملختلف فئات املستخِدِمني وعدد األشكال التوضحية، انظر “األمم املتحدة )1993(” واملراجع 

املشار إليها فيه. 

قاعدة تقريبية يف اإلبالغ عن األخطاء املعيارية   3 - 6 - 7

َة قاعدٌة تقريبية ُتستخدم يف أحيان كثرية يف اإلبالغ عن األخطاء املعيارية، وهي تقرير الخطأ املعياري  َثمَّ  -  48
إىل رقمني هامني ثم توضع تقديرات األرقام العرشية املالزمة بنفس عدد الخانات العرشية التي يف الخطأ املعياري. 

وذلك مثالً: 

إذا كان تقدير النقطة 456 73 والخطأ املعياري 345 2، عندئٍذ نبلغ عن تقدير النقطة بـ 500 73   - 1
والخطأ املعياري بـ 300 2.

النقطة  تقدير  عن  نبلغ  عندئٍذ   ،0.01356 العادي  والخطأ   1.54328 النقطة  تقدير  كان  إذا   - 2 
بـ 1.543 والخطأ العادي بـ 0.014.

يبدو أن التفكري العام وراء هذه القاعدة التقريبية يتصل باإلحصاءات التكنولوجية. فوجود رقمني هامني   -  49
يف الخطأ املعياري والعدد املشابه من األرقام يف التقدير النقطي يضمن أالّ يكون ثّمة أثر كبري جداً لخطأ التقريب 
يف اإلحصاءات التكنولوجية الناتجة الذي ُذكر أنه يوجد يف عدد كبري من األرقام غري ذات الصلة. غري أنه تجدر 
مالحظة أن هذه القاعدة التقريبية ال تعمل بالرضورة يف أوضاع ال تكون فيها اإلحصاءات التكنولوجية موضع 

اهتمام رئييس.
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طرق تقدير التباُين يف استقصاءات األرُس املعيشية   7 - 7
نصف يف هذا الفرع بإيجاز بعض الطرق التقليدية لتقدير التباينات أو أخطاء املعاينة املستندة إىل بيانات   -  50

االستقصاء. ويمكن تقسيم طرق تقدير أخطاء املعاينة الستقصاءات األرُس املعيشية يف أربع فئات عامة، هي: 

الطرق املضبوطة؛ ) أ ( 

طريقة املجموعة النهائية؛  )ب( 

تقريبات ضبط الخطية؛  )ج( 

تقنيات التكرار.  )د( 

سنناقش اآلن بإيجاز كل واحدة من هذه الفئات بدورها. يمكن للقراء املهتمني أن يحصلوا عىل مزيد من التفاصيل 
من َمراجع مثل كيش وفرانكل )1974(، وفولرت )1985(، وليتونني وباخينني )1995(.

الطرق املضبوطة  1 - 7 - 7

أعطى الفرعان 7 - 2 و7 - 4 بضعة أمثلة عىل طرق الرقابة لتقدير التباين يف تصاميم العيّنات املعيارية.   -  51
وتشّكل هذه الطرق أفضل نهج لتقدير التباين عندما تنطبق عليها. غري أن تطبيقها عىل حساب تباُينات املعاينة 
يف التقديرات املستندة إىل بيانات استقصاء األرُس املعيشية يكون معقداً بسبب بضعة عوامل. أوالً، تصاميم العيّنات 
املستخدمة ملعظم استقصاءات األرُس املعيشية أكثر تعقيداً من املعاينة العشوائية البسيطة )انظر الفرع 7 - 5 - 1 
أعاله(. ثانياً، التقديرات التي هي موضع اهتمام ربما لن تكون يف شكل الداالّت الخطية البسيطة للقيم املالحظة، 
ولذلك نجد أن تباُين العيّنة ال يمكن يف أحيان كثرية التعبري عنه بمعادالت ذات شكل مغلق، مثل معادلة متوسط 
العيّنة بموجب املعاينة العشوائية البسيطة أو بموجب املعاينة الطبقية. عالوة عىل ذلك، تتوقف طرق الرقابة 
عىل تصميم العيّنات الذي هو قيد النظر يف تطبيق معني، والتقدير الذي هو موضع االهتمام، وإجراءات الرتجيح 

املستخدمة. 

األرُس  استقصاءات  يف  عادًة  تستخدم  عيّنات  لتصاميم  التباُين  تقدير  طرق  التالية  الفروع  يف  نناقش    -  52
املعيشية. هذه الطرق مصّممة للتغلب عىل نواقص طرق الرقابة. 

طريقة املجموعة النهائية   2 - 7 - 7

 ،1953 ومادو،  وهرويتز  هانسن  )انظر  التباُين  لتقييم  النهائية  املجموعة  تستخدم طريقة  أن  يمكن   -  53
عيّنة معقد.  ولَّدها تصميم  عيّنة  بناًء عىل  االستقصاء  تقديرات  التباُينات يف  لتقدير   )259 - الصفحات 257 
وبموجب هذه الطريقة تتكّون املجموعة النهائية من العيّنة الكاملة التي أُنشئت من وحدة معاينة أّولية، بغض 
التباُين باستخدام مجاميع  املراحل. وُتحسب تقديرات  املعاينة يف مراحل الحقة من تصميم متعدد   النظر عن 

ما بني وحدات املعاينة األّولية دون الحاجة إىل حساب عنارص التباُين يف كل مرحلة من مراحل االختيار.

-  افرتض أن عيّنة من nh وحدة من وحدات املعاينة األّولية قد اختريت من الطبقة رقم h ) بأّي عدد من   54
املراحل داخل وحدات املعاينة األّولية(. عندئٍذ ُيعطى تقدير املجموع من الطبقة رقم h باملعادلة: 
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  حيث  )14 - 7(

 . وهكذا ُيعطى تباُيُن التقديرات الفردية  Yhi هو تقدير لـ  الحظ أن التقدير عىل مستوى وحدة املعاينة األّولية 
عىل مستوى وحدة املعاينة األّولية بما ييل: 

 )15 - 7(

Yh، واملجموع عىل مستوى الطبقة، مقدَّراً من عيّنة عشوائية حجمها nh ُيعطى تقدير مجموع  وتباُين مجموعهما، 
السكان للطبقة h بما ييل: 

  )16 - 7(

 h الحظ أن التعامل الجربي البسيط ينتج التعبري املكافئ التايل لتقدير تباُين مجموع السكان للطبقة  -  55

 


)17 - 7(

وأخرياً، باملعاينة املستقلة يف جميع الطبقات، ُيحصل عىل تقدير التباُين ملجموع السكان اإلجمايل بأخذ   -  56
مجموع تباُينات املجاميع عىل مستوى الطبقة، أي: 

)18 - 7(

الحظ أنه ُيستخَدم يف بعض األحيان معامل تصحيح للمجموعة السكانية املحدودة )nh/Nh-1( يف املعادلة الواردة 
أعاله.

املعادلة )7 - 18( ملحوظة بمعنى أن تباُين املجموع املقدَّر هو دالَّة مجاميع وحدات املعاينة املرجحة   -  57
ل معادلة  Yhi فقط، دون أّي إشارة إىل هيكل املعاينة وطريقتها يف وحدات املعاينة األّولية. هذا يسهِّ ترجيحاً مالئماً 
تقدير التباُين تسهيالً كبرياً ألن حساب عنارص التباُين املعزّوة إىل املراحل األخرى من مراحل املعاينة يف وحدات 
املعاينة األّولية غري مطلوب. هذه السمة تعطي طريقة املجموعة النهائية مرونة كبرية يف تناول تصاميم عيّنات 
مختلفة وهي، يف الواقع، واحدة من نقاط القوة الرئيسية للطريقة، وهي سبب رئييس النتشار استخدامها يف عمل 

االستقصاءات.

R، بما ييل: Y
X

=

 اآلن يعطى مقدر التباُين للنَِّسبة،   -  58

   


)19 - 7(

05-67060 Chapter 07.indd   157 10/06/2010   12:04:59 PM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  158تصميم 

 وفقاً لتباُين مجموع مقدَّر، و  و  حيث ُتحسب 

    
)20 - 7(

أو بما يكافئه، 

   
 

)21 - 7(

الحظ أن املعادلة الواردة أعاله لتباُين نسبة يمكن تبسيطها باستخدام حقيقة أن التباُين النِّسبي للنِّسبة   -  59
ر أن التباُين النِّسبي للتقدير هو نسبة تباُينه إىل  مساٍو تقريباً للفرق بني التباُينات النِّسبية للبسط واملقام. َتَذكَّ

relvar )R، بما ييل:  R، يعطى التباُين النِّسبي، املشار إليه ) ُمرَبَِّعه. هكذا، للنَِّسبة املقدرة 

relvar R v R

R
 ( ) ( )= 2 

)22 - 7(

لذلك، ُيعطى تقدير لتباُين النِّسبَة بما ييل: 

v R R R R Y X    ( ) ( ) ( ) ( )= = −relvar relvar relvar   )23 - 7(

بالخطوات  مقدرة  وِنَسب  ملجاميع  املعاينة  أخطاء  لحساب  النهائية  املجموعة  طريقة  تخطيط  يمكن   -  60
التالية:

Yhi للخاصية التي هي موضع اهتمام،  الخطوة 1 - لكل طبقة عىل حدة، احسب التقدير املرجح   •
Y، لكل وحدة معاينة أّولية )وفقاً إلجراءات الرتجيح املحددة يف الفصل السادس(. 

الخطوة 2 - احِسب مربع القيمة لقيمة كل وحدة معاينة أّولية من الخطوة 1 أعاله.  •

الخطوة 3 - احِسب مجموع القيم من الخطوة 2 عىل جميع وحدات املعاينة األّولية يف الطبقة.   •

الخطوة 4 - احِسب مجموع املجاميع املقدرة لوحدات املعاينة األّولية من الخطوة 1 عىل جميع   •
وحدات املعاينة األّولية.

الخطوة 5 - خذ مربع حاصل الخطوة 4 واقسم عىل nh، عدد وحدات املعاينة األّولية يف الطبقة.  •

 .nh/(nh-1) الخطوة 6 - اطَرح حاصل الخطوة 5 من حاصل الخطوة 3، وارضب هذا الفرق باملعامل  •
هذا هو التباُين املقدر للخاصية عىل مستوى الطبقة.

الخطوة 7 - اجمع حاصل الخطوة 6 يف جميع الطبقات للحصول عىل خطأ املعاينة املقدر للخاصية   •
التي هي موضع االهتمام.
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الخطوة 8 - اجمع الجذر الرتبيعي لحاصل الخطوة 7 للحصول عىل خطأ املعاينة املقدر للخاصية   •
التي هي موضع االهتمام.

لحساب خطأ املعاينة املقدر للنَِّسب، كالنَِّسب املقدرة، نميض يف الخطوات التالية:   -  61

تقدير  مربع  عىل   7 الخطوة  بتقسيم حاصل   ،Y للبسط،  النِّسبي  التباُين  - احِسب   9 الخطوة   •
املقام.

.X الخطوة 10 - كرر الخطوة 9 للحصول عىل التباُين النِّسبي للمقام،   •

الخطوة 11 - اطرح حاصل الخطوة 10 من حاصل الخطوة 9.   •

.R R. هذا هو التباُين املقدَّر لـ  الخطوة 12 - ارضب حاصل الخطوة 11 بمربع النِّسبَة املقدرة،   •

.R الخطوة 13 - احسب الجذر الرتبيعي لحاصل الخطوة 12 للحصول عىل خطأ املعاينة املقدَّر لـ   •

املثال 4 

مهتمون  أننا  افرتض  التباُين.  لتقدير  النهائية  املجموعة  لتوضيح طريقة  افرتايض  مثال  يف  اآلن  ننظر 
بتقدير مجموع النفقات األسبوعية عىل الغذاء لألرُس املعيشية يف املدينة ألف. نصّمم استقصاًء مستخِدمنَي 
تصميماً طبقياً ملجموعة ذات ثالث مراحل ويشتمل عىل ثالث طبقات ُتختار فيه وحدتا معاينة أوَّلِيَّتان 
من كل طبقة، وُتختار أرُستان معيشيتان من كل وحدة معاينة أّولية مدرجة يف العيّنة. ثم ُتسجل النفقات 
األسبوعية عىل الغذاء لكل أرُسة مدرجة يف العيّنة يف االستقصاء. يعرض الجدول 7 - 7 البيانات التي ُحِصَل 
عليها من هذا االستقصاء، بما يف ذلك ُمعاِمالت الرتجيح )Whij( والنفقات األسبوعية عىل الغذاء بالدوالر 

)Yhij(، لكل أرُسة مدرجة يف العيّنة. 

الجدول 7 - 7 
النفقات األسبوعية لألرُسة املعيشية عىل الغذاء، بحسب الطبقة 

Whij*Yhijالنفقات بالدوالر )Yhij(معامل الرتجيح )Whij(األرُسةوحدة املعاينة األّوليةالطبقة

1

1
113030

212828

2
131236

231545

2

1
15630

25735

2
121632

221836

3

1
16742

26848

2
141352

241560

42474املجموع
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عمالً بالفصل السادس، ُيعطى هنا تقدير ملجموع النفقات األسبوعية لألرُسة املعيشية يف املدينة عىل الغذاء   -  62
بما ييل:

  

ويعطى أيضاً تقدير ملتوسط النفقات األسبوعية لألرُسة املعيشية عىل الغذاء بما ييل: 

)  )مقرَّباً إىل أقرب دوالر( )   

ننفذ اآلن الخطوات يف طريقة املجموعة النهائية لتقدير التباُين يف أعمدة الجدول 7 - 8 أدناه. تتفق أرقام   -  63
األعمدة مع الخطوات التي أوجزناها أعاله.

الجدول 7 - 8 

تنفيذ الخطوات يف طريقة املجموعة النهائية لتقدير التباُين

الطبقة
وحدة املعاينة 

الخطوة 7الخطوة 6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1األّولية

1
1583 3649 9251399 660.50529

2816 561---

2
1654 2258 8491338 844.59

2684 624---

3
1908 10020 64420220 402484

211212 544---

022 1املجموع

تقديرات التباُين عىل مستوى الطبقة هي 529 للطبقة 1، و9 للطبقة 2، و484 للطبقة 3. ُيحَصل عىل   -  64
التقدير اإلجمايل للتباُين يف املجموع املقدر إليرادات األرُسة املعيشية األسبوعية )الخطوة 7 من مخططنا( بجمع 

كل التقديرات عىل مستوى الطبقة، ويبلغ مجموعها 022 1. 

تقريبات ضبط الخطية  3 - 7 - 7

معظم التقديرات التي هي موضع اهتمام يف استقصاءات األرُس املعيشية غري خطية. يف طريقة الضبط   -  65
ياً” باستخدام توسيع لسلسلة تايلور. وينطوي هذا عىل  الخطي ُتضبط هذه التقديرات غري الخطية “ضبطاً خطِّ
التعبري عن التقدير بمصطلحات توسيع سلسلة تايلور ثم تقريب تباُين التقدير بتباُين املرتبة األوىل الفرع الخطي 

من ذلك التباين، باستخدام الطرق املضبوطة التي نوقشت يف أجزاء سابقة.

افرتض أننا نود تقدير تباُين التقدير z ملعلمة هي Z وافرتض أن z دالـة غري خطيـة لتقديرات بسيطة   -  66
y1, y2, …, ym للَمعلَمات Y1, Y2, …, Ym، بمعنى أن 
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z = f (y1, y2, … … ym))24 - 7(

فإذا افرتضنا أن z قريبة من Z، يكون توسيع سلسلة تايلور إىل أحكام الدرجة األوىل يف z−Z ما ييل: 

( )z Z d y Yi
i

m

i i= + −
=
∑

1
)25 - 7(

حيث تكون ’di املشتقات الجزئية لـ z فيما يتعلق بالـ ’yi، بمعنى أن، 

d z
yi

i
= ∂

∂  

وهي دالَّة للتقدير األسايس yi، هذا يعني أن التباُين z يمكن تقريبه بتباُين الدالة الخطية يف املعادلة )7 - 24( 
أعاله، التي نعرف كيف نحسبها من الطرق املضبوطة التي قّدمت يف الفروع السابقة، بمعنى: 

v z v d y d v y d d y yi i i
i

m

i i
i j

j i j( ) ( ) ( ) cov( , )= = +∑ ∑ ∑
= ≠

2

1
)26 - 7(

 y1, y2, …, تقديرات أساسية m لـ m x m تنطوي املعادلة )7 - 26( عىل مصفوفة تباينات مشرتكة هي  -  67
ym بمصطلحات تباُين m ومصطلحات التباُين املشرتك املماثلة، ومقدارها m (m−1)/2، التي يمكن تقييمها من 

الطرق املضبوطة لإلحصاءات الخطية التي نوقشت يف الفروع السابقة. 

املثال 5 )تباُين نسبة( 

لتوضيح نهج الضبط الخطي ننظر يف تقدير التباُين للنِّسبَة التالية: 

z r y
x= =)27 - 7(

∂، ولذلك، 
∂

= ∂
∂

= − = −r
y x

r
x

y
x

r
x

1
2

و  الحظ أنه لهذه الحالة  

v r
x

v y r v x r y x( ) ( ) ( ) cov( , )= + −{ }1 22
2

)28 - 7(

وهو التعبري املألوف لتباُين النِّسبة التي توجد يف معظم الكتب الدراسية املتعلقة باملعاينة. 

ُيستخدم الضبط الخطي عىل نطاق واسع يف الواقع العميل ألنه يمكن تطبيقه عىل جميع تصاميم املعاينة   -  68
تقريباً وعىل أية إحصائية يمكن ضبطها خطياً، بمعنى التعبري عنها كأداة خطية لإلحصاءات املألوفة، كاملتوسطات 
أو املجاميع، مع مكافئات آتية من االشتقاقات الجزئية الالزمة يف توسيع سلسلة تايلور. وعندما ُيضبط تباُين 
التقدير غري الخطي ضبطاً خطياً، يمكن تقريبه باستخدام الطرق املضبوطة الوارد وصفها أعاله )انظر كوكران 

)1977( ولوهر )1999( لالطالع عىل التفاصيل التقنية املتعلقة بعملية الضبط الخّطي، بما يف ذلك أمثلة(. 
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امليزات  1 - 3 - 7 - 7

نظراً إىل أن طريقة الضبط الخطي لتقدير التباُين مستخدمة منذ زمن بعيد، ُطوَِّرت نظريته تطويراً جيداً   -  69
وهي قابلة للتطبيق عىل فئة من فئات تصميم املعاينة أوسع من الفئات التي تنطبق عليها طرق التكرار )يرد 
وصفها أدناه(. فإذا ُعرفت االشتقاقات الجزئية وكانت مصطلحات الرتبيع والرتب األعىل منه يف توسيع سلسلة 
تايلور ضئيلَة الحجم، عندئذ سينتج الضبط الخّطي تقديراً تقريبياً لتباُين ما يقرب من جميع التقديرات الخطية 

التي هي موضع اهتمام، كالنَِّسب ومكافئات الرتاُجع.

أوجه القصور   2 - 3 - 7 - 7

ال يعمل الضبط الخّطي جيداً إالّ إذا كانت االفرتاضات الواردة أعاله عن االشتقاقات الجزئية والرتب األعىل   -  70
منها صحيحة. وإالّ فربما يسفر العمل عن تحيزات خطرية يف التقديرات. ومن الصعب أيضاً، بوجه عام، تطبيق 
بة تتعلق بُمعاِمالت الرتجيح ووضع معادلة منفصلة لكل نوع من أنواع املقدِّرات،  هذه الطريقة عىل وظائف مركَّ
وقد يحتاج هذا إىل برامج خاصة. ال يمكن تطبيق هذه الطريقة عىل إحصائيات كاملتوسط والنَِّسب املئوية األخرى 

التي ليست داالّت سلسلة ملجاميع السكان أو متوسطات السكان.

عالوًة عىل ذلك، من الصعب تطبيق التعديالت املرتبطة بعدم االستجابة وعدم التغطية مع نهج الضبط   -  71
الخطي، الذي يتوقف عىل تصميم العيّنة، والتقدير الذي هو موضع اهتمام، وترجيح اإلجراءات. وهو يتطلب 
أيضاً إدراج املعلومات املتعلقة بتصميم العيّنة ) الطبقات، ووحدات املعاينة األّولية، وُمعاِمالت الرتجيح( يف ملف 

البيانات. 

التكرار   4 - 7 - 7

يشمل نهج التكرار فئة من الطرق تنطوي عىل أخذ عيّنات فرعية متكررة، أو مكّررات، من البيانات،   -  72
التباُين كدالَّة  الكاملة، ثم حساب  العيّنة  ح لكل مكرَّر، وإعادة حساب  وإعادة حساب تقدير االستقصاء املرجَّ

النحرافات تقديرات هذه املكرَّرات عن تقدير العيّنة الكاملة. ويمكن تلخيص هذا النهج بالخطوات التالية: 

احِذف العيّنات الفرعية املختلفة من العيّنة الكاملة لتشّكل عيّنات مكررة. الخطوة 1 -   •

أبِرِز ُمعاِمالت ترجيح مكّررة لتكرار عملية التقدير لكل عيّنة مكررة. الخطوة 2 -   •

أبِرز تقديراً من العيّنة الكاملة ومن كل مجموعة ُمعاِمالت الرتجيح املكّررة. الخطوة 3 -   •

احِسب تباُين التقدير باعتباره مربع انحرافات تقديرات املكّررات عن تقدير العيّنة  الخطوة 4 -   •
الكاملة.

 ، θ ملَعلَمة  θ θ1 2, ,  ... ... k   افرتِض، مثالً، أن k مكرَّرات قد أُنشئت من عيّنة، ولكل منها تقديرات مقدارها   -  73
θ. عندئٍذ ُيعطى تقدير التباُين املستند إىل التكرار بما ييل:  0. وافرتض أن التقدير املستند إىل العيّنة الكاملة هو 

var ( ) ( ) θ θ θ= −
=
∑1

0
1

2

c
r

r

k

  )29 - 7(
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حيث c مقدار ثابت يتوقف عىل طريقة التقدير. وتختلف طرق التكرار فيما يتعلق بقيمة املقدار الثابت ويف الطريقة 
ل بها املكّررات )انظر الفرع 7 - 7 - 5 الستعراض موجز ألكثر تقنيات التكرار املستعملة شيوعاً(.  التي تشكَّ

هيكل ملف البيانات   1 - 4 - 7 - 7

أيًّا ما كانت تقنية التكرار، يظل هيكل ملف البيانات ثابتاً عىل حاله، كما هو مبنيَّ يف الجدول 7 - 9 أدناه.  -  74

الجدول 7 - 9
هيكل ملف البيانات لنهج التكرار

البياناتالسجّل
ُمعاِمل ترجيح 
العّينة الكاملة

ُمعاِمالت ترجيح املكرَّرات

123…k

W13…W1kصفرW1W11البيانات 11

W22W23…W2kصفرW2البيانات 22

W3k…صفرW3W31W32البيانات 33

……………………

……………………

……………………

Nn البياناتWnWn1Wn2Wn3…صفر

مالحظة: تشري النقاط إىل مسلسالت 

امليزات  2 - 4 - 7 - 7

امليزة الرئيسية لنهج التكرار املتصل بنهج الضبط الخّطي هي أن التكرار يستخدم نفس طريقة التقدير   -  75
األساسية، بغض النظر عن اإلحصائية الجاري تقديرها )ألن تقدير التباُين دالَّة للعيّنة، ال للتقدير(، بينما تقريب 
الضبط الخّطي يجب وضعه تحليلياَّ لكل إحصائية، ويمكن أن يكون ذلك عمالً ُمضنياً يف استقصاءات األرُس 
املعيشية الكبرية، التي يكون فيها عدد كبري من الخصائص التي هي موضع اهتمام. عالوًة عىل ذلك، استعمال 
باستخدام  الخطية.  منها وغري  الخطية  تقريباً  اإلحصائيات  تنطبق عىل كل  التكرار يشء مريح، وهي  تقنيات 
التكرار، يمكن حساب التقديرات بسهولة للمجموعات السكانية الفرعية ويمكن أن تنعكس آثار عدم االستجابة 

وعدم التغطية يف ُمعاِمالت ترجيح املكرَّرات. 

أوجه القصور  3 - 4 - 7 - 7

تعتمد تقنيات التكرار عىل كثافة استخدام الحاسوب، ويعود معظم السبب يف ذلك إىل أنها تحتاج إىل   -  76
حساب مجموعة من ُمعاِمالت ترجيح املكررات، التي هي ُمعاِمالت لرتجيح التحليل يعاد حسابها لكل مكرَّر ُيختار 
لكي يمثل كل مكرَّر عىل الوجه املالئم نفس املجموعة السكانية التي مثلها العيّنة الكاملة. يمكن أيضاً أن يكون 
تشكيل املكررات معقداً بالقيود التي ُتفرض عىل تصميم العيّنة )انظر الفرع 7 - 7 - 5 أدناه(، وهكذا يمكن 

أحياناً أن يؤدي إىل اإلفراط يف تقدير أخطاء املعاينة. 

أن  التكرار. غري  ونهج  الخطي  الضبط  نهج  املعاينة،  أخطاء  تقدير  نهَجي  بني  العامة  مقارنتنا  ننهي   -  77
التحقيقات التجريبية )انظر كيش وفرانكل، 1974( أظهرت أن الفوارق بني النتائج التي تنتجها الطريقتان، يف 

حالة العيّنات الكبرية واإلحصائيات العديدة، فروق ضئيلة جداً. 
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بعض تقنيات التكرار   5 - 7 - 7

أكثر تقنيات التكرار املستخدمة شيوعاً هي:   -  78

املجموعات العشوائية؛ ) أ ( 

التكرار املعاد املتوازن؛  )ب( 

التكرار بطريقة املطواة )JK1 وJK2 وJKn(؛  )ج( 

سري الحذاء.  )د( 

سنناقش اآلن بإيجاز كلَّ واحدة من هذه التقنيات بدورها.

املجموعات العشوائية   1 - 5 - 7 - 7

تستتبع تقنية املجموعة العشوائية تقسيم العيّنة الكاملة إىل مجموعات k بطريقة تحافظ معها عىل تصميم   -  79
االستقصاء، بمعنى أن كل مجموعة تمثل نسخة صغرية عن االستقصاء، تصوِّر تصميم العيّنة. فإذا كانت العيّنة 
n يمكن إذن تشكيل املجموعات العشوائية بتقسيم املالحظات ،n الكاملة، مثالً، عيّنة عشوائية بسيطة حجمها

عشوائياً إىل مجموعات k، يبلغ حجم كل واحدة منها n/k. وإذا كانت عيّنة مؤلفة من مجموعات، تقسم وحدات 
املعاينة األّولية عىل املجموعات k، بطريقة تضمن معها أن تحتفظ كل وحدة معاينة أّولية بمالحظاتها، وبذلك تظل 
كل مجموعة عشوائية عيّنة مجموعات. وإذا كانت العيّنة عيّنة طبقية متعددة املراحل، يمكن تشكيل املجموعات 
العشوائية باختيار عيّنة وحدات معاينة أّولية من كل طبقة. الحظ أن مجموع عدد املجموعات العشوائية التي 

ل يف هذه الحالة ال يمكن أن يتجاوز عدد وحدات املعاينة األّولية املدرجة يف العيّنة يف أصغر الطبقات.  ستشكَّ

الخطية،  لإلحصاءات  املعاينة  أخطاء  لتقدير  بسهولة  العشوائية  املجموعة  طريقة  استخدام  يمكن   -  80
كاملتوسطات واملجاميع وداالّتها السلسة، وكذلك اإلحصائيات غري الخطية كالنَِّسب والنَِّسب املئوية. وليس من 
الرضوري الحصول عىل برامج حاسوبية خاصة لتقدير أخطاء املعاينة، التي هي مجرد انحرافات معيارية عن 
لَت من العيّنة الكاملة. غري أن إنشاء مجموعات  التقديرات التي تقوم عىل أساس املجموعات العشوائية التي ُشكِّ
بة، ألن كل مجموعة عشوائية يجب أن تحافظ عىل هيكل  عشوائية يمكن أن يكون صعباً يف تصاميم العيّنات املركَّ
تصميم االستقصاء نفسه. فإذا كان لدينا تصميم توجد فيه وحدتا معاينة أوَّلِيَّتان لكل طبقة، مثالً، ال يمكن 
تشكيل أكثر من مجموعتني عشوائيتني، وبوجه عام، يؤدي العدد الصغري من املجموعات العشوائية إىل تقديرات 
غري دقيقة ألخطاء املعاينة. وتقيض القاعدة التقريبية العامة بوجود 10 مجموعات عشوائية عىل األقل للحصول 

عىل تقدير أكثر استقراراً لخطأ املعاينة.

التكرار املعاد املتوازن   2 - 5 - 7 - 7

يفرتض التكرار املعاد املتوازن تصميماً فيه وحدتا معاينة أوَّلِيَّتان يف كل طبقة. وينطوي تشكيل مكرَّر   -  81
عىل تقسيم كل طبقة إىل وحدتي معاينة أوَّلِيَّتنَي واختيار واحدة من الوحدتني من كل طبقة، وفقاً لنمط محدد 
لتمثل الطبقة بكاملها. يمكن تعديل التقنية لتعمل مع تصاميم أخرى بجمع وحدات املعاينة األّولية يف طبقات 

كاذبة تضم كل واحدة منها وحدتي معاينة أوَّلِيَّتنَي.
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املطواة  3 - 5 - 7 - 7

املطواة، شأنها يف ذلك شأن التكرار املعاد املتوازن، تعميٌم لطريقة املجموعة العشوائية التي تسمح برتاُكب   -  82
.JKnو ،JK2و ،JK1 :املجموعات املكررة. توجد ثالثة أنواع من تقنيات املطواة

يمكن  أنه  البسيطة. غري  العشوائية  العيّنات  لتصاميم  للمطواة  النمطية  املنفردة  الوحدة  JK1 هي  الـ   -  83
استخدامها لتصاميم أخرى إذا ُجمَِّعت وحدات املعاينة يف وحدات فرعية عشوائية تحاكي كل واحدة منها العيّنة 

الكاملة.

JK2 تشبه التكرار املعاد املتوازن بمعنى أنها َتفرتض وحدتي معاينة أوَّلِيَّتنَي لكل تصميم طبقة.  الـ   -  84
 ويف حالة وحدات املعاينة األّولية التي تمثل نفسها، يمكن إنتاج أزواج من وحدات املعاينة الثانوية. يمكن تعديل 
JK2، شأنها يف ذلك شأن التكرار املعاد املتوازن، إلنتاج تصاميم أخرى بتجميع وحدات املعاينة األّولية يف  الـ 
طبقات كاذبة يف كل طبقة منها وحدتا معاينة أوَّلِيَّتان. ثم ُتسَقط إحدى الوحدتني بطريقة عشوائية من كل طبقة 

ل املُكرَّرات.  بدورها لكي ُتشكِّ

ُكلُّ وحدة  النمطية للمطواة للتصاميم الطبقية. إلنشاء مكرَّرات، ُتسَقط  JKn هي الوحدة املنفردة  الـ   -  85
معاينة أّولية بدورها من كل طبقة. وُيعاد ترجيح وحدات املعاينة األّولية الباقية يف الطبقة لتقدير مجموع الطبقة. 

ويساوي عدد املكرَّرات عدد وحدات املعاينة األّولية )أو وحدات املعاينة األّولية الكاذبة(. 

سري الحذاء )االعتماد عىل النفس(  4 - 5 - 7 - 7

تبدأ تقنية االعتماد عىل النفس باختيار العيّنة الكاملة التي تنتج من جديد جميع املزايا الهامة للسكان   -  86
ككل. ثم ُتعاَمل العيّنة الكاملة كما لو كانت هي مجموع السكان، وتؤخذ منها عيّنات فرعية. وُيحَصل عىل تقدير 
خطأ املعاينة، كما حصل من قبل، بأخذ االنحراف القيايس للتقديرات بناًء عىل العيّنات املكرَّرة عن التقديرات 

القائمة عىل العيّنة الكاملة. 

تعمل طريقة االعتماد عىل النفس جيداً مع تصاميم العيّنة العامة ومع الوظائف غري السلسة، كالنقاط   -  87
املئوية، مثالً. غري أنها تحتاج إىل حسابات أكثر مما تحتاج إليه تقنيات التكرار.

-  يحدِّد الجدول 7 - 10، الوارد أدناه، يف قيمة املقدار الثابت c يف معادلة التباُين )املعادلة )7 - 28(( التي   88
تتفق مع مختلف طرق التكرار.

الجدول 7 - 10
قيم العامل الثابت يف معادلة التباُين ملختلف تقنيات التكرار

قيمة العامل الثابت يف املعادلة )7 - 28(تقنية التكرار

k(k-1)املجموعة العشوائية

kالتكرار العشوائي املتوازن

JK11

JK22

JKnk/(k-1)

k-1االعتماد عىل النفس
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املثال 6 )املطواة(

نعطي اآلن مثاال عددياً بسيطاً ينطبق عىل طريقة املطواة لتقدير التباُين. افرتض أن لدينا عيّنة حجمها 
3. نستطيع اآلن أن ننشئ ثالث عيّنات فرعية كل واحدة منها بحجم 2 بإسقاط وحدة واحدة كل مرة من 
العيّنة الكاملة. يعرض الجدول 7 - 11 أدناه قيم املتغري )Y(. للعيّنات الفرعية الثالث، يشري الرمز “X” إىل 

أّي وحدات من العيّنة مشمولة بالعيّنة الفرعية.

الجدول 7 - 11
تطبيق طريقة املطواة لتقدير التباُين عىل عّينة صغرية وعيِّناتها الفرعية 

)g( العّينة الفرعية

Y123وحدة العيّنة

15XX

27XX

39XX

21مجموع العّينة

7678متوسط العيّنة

s2
2 25 7 7 7 9 7

3 1
4

2

= − + − + −
−

=( ) ( ) ( ) تباُين العيّنة: 

 s
n
2 4

3= تقدير تباُين متوسط العيّنة )تجاُهل (: 

y y y1 2 3

3
6 7 8

3
7

+ + = + + = متوسط متوسطات العيّنة الفرعية: 

ُيعطى تقدير تباُين املطواة ملتوسط العيّنة بما ييل: 

V y n
n y yJ g

g
( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − − = − − + − + −  =

=
∑1 3 1

3
6 7 7 7 8 7 4

31

3
2 2 2 2

هذا هو بالضبط نفس التباُين املقدر ملتوسط العيّنة، املحسوب أعاله. 

املثال 7 )تشكيل املكرَّرات(

يستخدم الجدول 7 - 12 بيانات العيّنة 4 )الفرع 7 - 7 - 2( لتوضيح تكوين العيّنات املكّررة ملختلف 
طرق التكرار وكذلك حساب التباُينات بطريقة املطواة.
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الجدول 7 - 12
العّينة الكاملة: النفقات بحسب الطبقة 

Whij*Yhijالنفقات Yhijمعامل الرتجيح Whij األرُسة املعيشيةوحدة املعاينة األّوليةالطبقة

11113030

11212828

12131236

12231545

2115630

2125735

22121632

22221836

3116742

3126848

32141352

32241560

42474املجموع

املتوسط املقدر بناًء عىل العيّنة الكاملة =  

الجدول 7 - 13
طريقة املطواة )أسقط وحدة املعاينة األّولية 2 من الطبقة 1( 

Whij*Yhijالنفقات Yhijمعامل الرتجيح Whij األرُسة املعيشيةوحدة املعاينة األّوليةالطبقة

11113030

11212828

2115630

2125735

22121632

22221836

3116742

3126848

32141352

32241560

36393املجموع

 = = =Y 1
393
36

11 املتوسط املقدر بناًء عىل أساس العيّنة املكّررة الواردة أعاله = 
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يمكننا أن نواصل هذه العملية، بإسقاط وحدة معاينة أّولية كل مرة من كل طبقة. يمكن تشكيل 6 عيّنات 
مكّررة بهذه الطريقة. يبني الجدول 7 - 14 أدناه تقديرات متوسط اإليرادات األسبوعية لألرُسة املعيشية 

بناًء عىل كل واحدة من العيّنات املكّررة الست.

الجدول 7 - 14
التقديرات بناًء عىل أساس املكّررات

j التقدير وحدة املعاينة األّولية املحذوفةاملكّررة

صفرصفر11وحدة املعاينة األّولية 2، الطبقة 11

1- 101وحدة املعاينة األّولية 1، الطبقة 21

1- 101وحدة املعاينة األّولية 2، الطبقة 32

1211وحدة املعاينة األّولية 1، الطبقة 42

1211وحدة املعاينة األّولية 2، الطبقة 53

1324وحدة املعاينة األّولية 1، الطبقة 63

8املجموع

تقدير املطواة لتباُين املتوسط املقّدر ُيعطى بواسطة: 

var ( ) ( )JK
h

h
j

j

n

h

H
Y n

n Y Y
h� � �= − −












= × =

==
∑∑ 1 1

2
8 40

2

11
 

)h لكل nh=2و H=3 ،الحظ أنه لهذا املثال(

نختتم هذا الفرع بإعطاء مثال آخر لتشكيل عيّنات مكّررة، باستخدام طريقة التكرار املعاد املتوازن.   -  89
النتائج املبينة يف الجدول 7 - 15 أدناه هي لنمط حذف وحدات املعاينة األّولية املحّددة يف عنوان الجدول.

الجدول 7 - 15 
طريقة التكرار املعاد املتوازن )أسقط وحدة املعاينة األّولية 2 من الطبقة 1 والطبقة 3؛ ووحدة املعاينة األّولية 

1 من الطبقة 2(

Whij*Yhijالنفقات Yhijمعامل الرتجيح Whij األرُسة املعيشيةوحدة املعاينة األّوليةالطبقة

11113030

11212828

22121632

22221836

3116742

3126848

18216املجموع

  املتوسط املقدَّر بناًء عىل عيّنة التكرار املعاد املتوازن أعاله = 
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مزالق استخدام الربامج الحاسوبية اإلحصائية القياسية  8 - 7 
لتحليل بيانات استقصاءات األرُس املعيشية   

التحاليل املالئمة لبيانات استقصاءات األرُس املعيشية تتطلب حساب أخطاء املعاينة يف التقديرات بطريقة   -  90
َد التصميم الذي ولََّد هذه البيانات. ويشمل هذا التقسيم إىل طبقات والتقسيم إىل مجموعات،  تأخذ يف الحسبان َتَعقُّ
واملعاينة ذات االحتماالت غري املتساوية، وعدم االستجابة، والتعديالت األخرى ملُعاِمالت الرتجيح يف املعاينة )انظر 
الفصل السادس لالطالع عىل التفاصيل املتعلقة بوضع ُمعاِمالت الرتجيح وتعديلها(. وإن الربامج الحاسوبية 
اإلحصائية العادية ال تفرس هذه التعقيدات ألنها تفرتض يف األحوال النمطية أن عنارص العيّنة اختريت من املجموعة 
السكانية بمعاينة عشوائية بسيطة. وإن التقديرات النقطية للَمعلَمات السكانية، كما أظهر الفصل السادس، تتأثر 
بُمعاِمالت ترجيح العيّنة املرتبطة بكل مالحظة. وتتوقف ُمعاِمالت الرتجيح هذه عىل احتماالت االختيار والسمات 
التقسيم إىل طبقات والتقسيم إىل مجموعات. وإن هذه الربامج الحاسوبية،  األخرى لتصميم االستقصاء، مثل 
عندما تتجاهل ُمعاِمالت ترجيح العيّنات، تسفر عن تقديرات ُنقطية متحيزة. وإجراء تحليل مرجح بهذه الربامج 
الحاسوبية يقلّل التحيز يف التقديرات النقطية إىل حد ما، لكن حتى مع ذلك غالباً ما يكون تقدير أخطاء املعاينة يف 
التقديرات النقطية أقل كثرياً من حجمه الفعيل ألن إجراء تقدير التباين يف األحوال النموذجية ال يأخذ يف الحسبان 
سمات التصميم األخرى، مثل التقسيم إىل طبقات والتقسيم إىل مجموعات. وهذا يعني أن االستنتاجات املستمدة 
من هذه التحاليل ستكون مضلّلة. فربما ُيعلَن خطأً أن الفوارق بني املجموعات، مثالً، ذات أهمية، أو ربما ُترَفُض 
االفرتاضات بطريق الخطأ. ويمكن، مثالً، أن يكون لالستنتاجات املستمدة من تحليالت بيانات األرُس املعيشية آثار 

كبرية عىل تخصيص املوارد ورسم السياسة عىل املستويني الوطني واإلقليمي.

الربامج الحاسوبية اإلحصائية  نستخدم اآلن مثاالً من بروغان )2004( لتوضيح حقيقة أن استخدام   -  91
املعيارية يمكن أن يؤدي إىل تقديرات ُنقطية متحيزة، وأخطاء معيارية وفرتات ثقة غري مالئمة، واختبارات لألهمية 
أُجري يف  بالكزاز،  التسمم  للتغطية بتحصني  بالعيّنة  استقصاء  بيانات من  إىل مجموعة  املثال  مضلّلة. يستند 
بوروندي يف سنة 1989. كان من أهداف االستقصاء مقارنة إيجابية املصل )املعرَّفة بأنها مضاد ُسّمية الكزاز بما 
ال يقل عن 0.01 وحدات دولية/مليلرت مع تاريخ التطعيم ضد التسمم بالكزاز. لالطالع عىل مزيد من املعلومات 
 عن منهجية هذا االستقصاء ونتائجه املنشورة انظر بروغان )2004( واملراجع املشار إليها فيه. يعرض الجدول 
الثقة  املعياري وفرتة  اإليجابي والخطأ  الالئي أخذن املصل  النساء  املئوية من  للنِّسبة  أدناه تقديرات   16 - 7

املتصلنَي به. 

الحظ أن التقديرات النُّقطية هي نفُسها لكل الربامج التي تستخدم ُمعاِمالت الرتجيح، لكن هناك فرقاً   -  92
بني التقديرات املرجحة وغري املرجحة. عالوًة عىل ذلك، األخطاء املعيارية التي تنتجها الربامج الحاسوبية املالئمة 
تساوي ما يقرب من ضعف األخطاء التي تنتجها الربامج الحاسوبية املعيارية التي تفرتض املعاينة العشوائية 
البسيطة. بعبارة أخرى، الربامج الحاسوبية املعيارية تستغل تباينات تقديرات االستقصاء إىل حد خطري. وربما 
ٍل ما، مثالً، بناًء عىل إيجابية املصل بنسبة  يرتك هذا أثراً كبرياً عىل رسم السياسة. فإذا كان التخطيط جارياً لتدخُّ
ُذ التدخل نتيجًة للتحليل القائم عىل أساس الربامج الحاسوبية الخاصة، لكنه ربما  65 يف املائة أو أقل، عندئٍذ سُينفَّ
َذ بناًء عىل تحليل يستخدم الربامج الحاسوبية املعيارية. ويكشف الجدول 7 - 16 أن الربامج الحاسوبية  لن ينفَّ
التي تقدِّر تباُينات تقديرات االستقصاء تقديراً مالئماً ُتحقق نفس النتائج تقريباً. ونلقي يف الفرع التايل نظرة 
عامة موجزة عىل بعض الربامج الحاسوبية اإلحصائية املتاحة للجمهور، التي ُتستخدم لتحليل بيانات استقصاءات 

األرُس املعيشية. 
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الجدول 7 - 16 
استخدام برامج حاسوبية مختلفة لتقدير تباُينات تقديرات االستقصاء، مع نسبة النساء الالئي أبدين إيجابية 

مصل من بني النساء الالئي وضعن مواليدهن مؤخراً، بوروندي، 1988 - 1989

الربنامج الحاسوبي 

 النسبة املئوية ملن أبدين

الخطأ املعياري إيجابية مصل

 فرتة ثقة بنسبة

95 يف املائة

)SAS 8.274.92.1)79.0 ،70.8 متوسطات بال معامالت ترجيح

)SAS 8.267.22.3)71.7 ،62.7 متوسطات بُمعاِمالت ترجيح

)SAS 8.267.24.3)75.6 ،58.8 متوسطات استقصاء

)58.8، 75.6(67.24.3سودان 8.0

)58.8، 75.6(67.24.3ستاتا 7.0

 6.04d 58.8، 75.6(67.24.3إي بي آي إنفو(

)58.8، 75.6(67.24.3ِوسفار 4.1

برامج حاسوبية لتقدير أخطاء املعاينة   9 - 7
َذ  النمو، وُنفِّ املتقدمة  البلدان  طرق تقدير أخطاء املعاينة املذكورة أعاله مستخدمة منذ مدة طويلة يف   -  93
معظمها بواسطة خوارزميات حاسوبية معدَّة خصيصاً، طّورتها وكاالت اإلحصاء الحكومية، ومعاهد أكاديمية، 
ومنظمات استقصاء خاصة. وأّدى التقدم الذي تحقق مؤخراً يف تكنولوجيا الحاسوب إىل وضع بضعة برامج 
حاسوبية لتنفيذ هذه التقنيات. وكثري من هذه الربامج الحاسوبية متاح اآلن الستخدامه يف الحواسيب الشخصية. 
وما الربامج الحاسوبية إالّ نهج واحد فقط من النُُّهج العامة لتقدير التباُينات التي بحثت يف الفرع 7 - 7. وينتج 
معظُم هذه الربامج الحاسوبية التقديراِت التي هي أكثر ما تكون استعماالً، مثل املتوسطات، والنَِّسب، والحصص، 
ومكافئات الرتاجع الخطي. وتشتمل بعض الربامج الحاسوبية أيضاً عىل عمليات تقريب لسلسلة عريضة من 

املقدِّرات، مثل مكافئات الرتاُجع الحسابي.

يف هذا الفرع نلقي نظرة عامة موجزة عىل بعض الربامج الحاسوبية املتاحة للجمهور لتقدير أخطاء   -  94
الربامج  الربامج ومجموعات  املعيشية. وهذه ليست قائمة جامعة مانعة لكل  األرُس  لبيانات استقصاء  املعاينة 
الوقت الحارض عىل  املتاحة يف  الحاسوبية  الربامج  انتباهنا عىل عدد قليل من مجموعات  املتاحة. وإنما قرصنا 
الحواسيب الشخصية لكي يستخدمها محلّل بيانات االستقصاء العام. سنستعرض كل مجموعة برامج بإيجاز، 
ونحدد تصاميم املعاينة التي تنطبق هنا وطرق تقدير التباُين. ونربز أيضاً ميزات ونواقص استخدام هذه الربامج. 
ولم ُتبَذل أية محاولة لتفصيل اإلجراءات التقنية والحاسوبية التي تقوم عليها هذه الربامج. هذه املعلومات يمكن 

الحصول عليها من مواقع منتجي هذه الربامج عىل شبكة اإلنرتنت أو من املراجع املذكورة يف آخر هذا الفصل.

الربامج الستة املستعرضة هنا هي: CENVAR )ِسنفار( وEPI INFO )إي بي آي إنفو(، وPC CARP )بي   -  95
يس كارب(، وSTATA )ستاتا(، وSUDAAN )سودان(، وWESVAR )ِوسفار(. سودان )شاه، وبارنويل، وبيلر، 
1998(، وستاتا )ستاتا كوربوريشن، 1996(، وبي يس كارب )فولَر وآخرون، 1989(، وِسنفار كلها تستخدم 
طريقة الضبط الخّطي لتقدير أخطاء املعاينة لإلحصاءات غري الخطية. أما ِوسفار فيستخدم طرق التكرار فقط. 
وتنفذ النصوص الحديثة من سودان تقنية التكرار املعاد املتوازن )BRR( وتقنية املطواة )Jackknife( أيضاً. وكذلك 
وضع برنامج SAS )آس آي آس( وبرنامج SPSS آس بي آس آس )وهما غري مستعرَضني هنا( وحدات جديدة 
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لتحليل بيانات االستعراضات. وتعرض الربامج القائمة عىل التكرار كثرياً من الطرق األساسية ما عدا طريقة سري 
الحذاء )Bootstrap(. نحن نقدم مقارنة موجزة فقط للسمات العامة لهذه الربامج الحاسوبية. فاملقارنة املتقنة 
تحتاج إىل مقارنات أوسع نطاقاً يف استقصاءات معاينة ذات أحجام مختلفة وإحصائيات أكثر كثرياً، وهذه تقع 

خارج نطاق االستعراض املحدود الذي أجريناه هنا.

يمكن العثور عىل روابط اإلنرتنت املوصلة إىل الربامج الحاسوبية اإلحصائية املستعرضة يف هذا الفصل،   -  96
 .www.fas.harvard.edu/~stats/survey-soft/survey-soft.html :وغريها كثري، عىل املوقع التايل

يعرض بروغان )2004( مقارنة مفصلة بني بضعة برامج حاسوبية إحصائية منها الربامج املستعرضة   -  97
هنا، بناًء عىل بيانات مأخوذة من استعراض األرُس املعيشية املُجرى يف بوروندي واملذكور أعاله.

نلقي اآلن نظرات عامة موجزة عىل الربامج الحاسوبية. باستطاعة القراء املهتمني الحصول عىل مزيد من   -  98
التفاصيل من الكتب الدليلية الحديثة أو من املواقع املذكورة أدناه عىل شبكة اإلنرتنت.

CENVAR ِسنفار

مكتب الواليات املتحدة لتعداد السكان؛ اتصل بمركز الربامج الدولية

United States Bureau of the Census; International Programs Center

 Washington, D.C. 20233-8860

IMPS@census.gov :الربيد اإللكرتوني

www.census.gov/ipc/www/imps :املوقع اإللكرتوني عىل اإلنرتنت

ِسنفار عنرص من عنارص نظام برامج حاسوبية إحصائية صّممه مكتب الواليات املتحدة لتعداد السكان   -  99
 .)IMPS( بغية تجهيز وإدارة وتحليل بيانات استقصاء معقد اسمه نظام التجهيز املتكامل عىل الحاسوب الصغري
وهو ينطبق عىل معظم تصاميم العيّنات، مثل املعاينة العشوائية البسيطة، ومعاينة املجموعات املتعددة املراحل. 

يستخدم ِسنفار التقريب بطريقة الضبط الخطي لتقدير التباُين. 

من بني التقديرات املنتجة بربنامج ِسنفار املتوسطات، والنَِّسب، واملجاميع للعيّنة بكاملها، وكذلك فئات   -  100
ع، وآثار التصميم،  فرعية محددة يف تخطيط جدويل. باإلضافة إىل أخطاء املعاينة، يعرض الربنامج مكافئات التنوُّ

وأحجام العيّنات غري املرجحة.

EPI INFO إي بي آي إنفو

مراكز الواليات ملكافحة األمراض والوقاية منها 

C08 مكتب برنامج علم األمراض الوبائية، ميلستوب

 Epidemiology Program Office, Mailstop C08

Centers for Disease Control and Prevention,

Atlanta, GA 30333

EpiInfo@cdcl.cdc.gov :الربيد اإللكرتوني

http://www.cdc.gov/epiinfo/ :املوقع اإللكرتوني
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األمراض  ملكافحة  املتحدة  الواليات  مراكز  إحصائية صّممته  برامج حاسوبية  نظام  إنفو  آي  بي  إي   -  101
بة  والوقاية منها بغية تجهيز وإدارة وتحليل بيانات علم األمراض الوبائية، بما يف ذلك بيانات االستطالعات املركَّ
)عنرص CSAMPLE(. وتوجد وثائق ذات صلة عىل شبكة اإلنرتنت يف هذا الربنامج ويمكن طبعها فصالً ففصالً. 
وهي مصّممة خّصيصاً ملعاينة املجموعات املتعددة املراحل املقسمة إىل طبقات بواسطة نموذج املعاينة النهائية 

للمجموعات.

ينتج إي بي آي إنفو تقديرات لخطأ املعاينة للمتوسطات والنَِّسب ملجموع العيّنة وكذلك للفئات الفرعية   -  102
متوسطات مرجحة،  أو  وِنَسباً  مكّررات غري مرجحة،  املطبوع  الناتج  بتخطيط ذي شعبتني. ويشمل  املحددة 

وأخطاًء معيارية، وحدود فرتة ثقة بنسبة 95 يف املائة، وآثاَر تصميم.

PC CARP بي يس كارب

 Iowa State University جامعة والية آيووا

املخترب اإلحصائي

Statistical Laboratory

219 Snedecor Hall

Ames, IA 50011

http://cssm.iastate.edu/software/pccarp.html :املوقع اإللكرتوني

يف  املعيارية  األخطاء  لتقدير  آيووا  والية  جامعة  وضعته  إحصائي  حاسوبي  برنامج  كارب  يس  بي   -  103
الجداول االحتياطية ذات  النَِّسب، وتحليل  املائة، والنَِّسب، والفروق يف  املتوسطات، والحصص، والخمسات يف 
االتجاهني. الربنامج مصّمم لتناول عيّنات املجموعات املتعددة املراحل واملقسمة يف طبقات. يستخدم بي يس كارب 

نهج الضبط الخطي لتقييم التباُين.

STATA ستاتا

Stata Corporation رشكة ستاتا

702 University Drive East

College Station, TX 77840

stata@stata.com :الربيد اإللكرتوني

 http://www.stata.com :املوقع اإللكرتوني

َم لتقييم أخطاء املعاينة للمتوسطات، واملجاميع، والنَِّسب،  ستاتا برنامج حاسوبي تحلييل إحصائي ُصمِّ  -  104
والحصص، والرتاُجع الخّطي، والرتاجع الحسابي، وإجراءات تحليل بروبيت )probit(. وتشمل القدرات اإلضافية 
تقدير املجّمعات الخطية للَمعلَمات واالختبارات االفرتاضية، وكذلك تقييم الخمسات يف املائة، وتحليل الجدول 
االحتياطي، والتعويض عن البيانات املفقودة، والتحاليل األخرى. تستخدم ستاتا نهج الضبط الخّطي لتقدير 

التباُينات.
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SUDAAN سودان

Research Triangle Institute معهد مثلث البحوث

 Statistical Software Center مركز الربامج الحاسوبية اإلحصائية

 Research Triangle Institute

3040 Cornwallis Road

Research Triangle Park, NC 27709-2194

SUDAAN@rti.org :الربيد اإللكرتوني

http://www.rti.org/patents/sudaan.html :املوقع اإللكرتوني

ب. وهو  سودان برنامج حاسوبي إحصائي لتحليل البيانات املرتابطة، بما يف ذلك بيانات االستقصاء املركَّ  -  105
ع، بما يف ذلك املعاينة العشوائية البسيطة، وتصاميم املعاينة املتعددة املراحل.  ينطبق عىل تصاميم واسعة التنوُّ
وهو يوفر تسهيالت لتقدير سلسلة من اإلحصائيات وما يرتبط بها من أخطاء معاينة، بما يف ذلك املتوسطات، 
والحصص، والنَِّسب، والخمسات يف املائة، والجداول املتعددة، والنَِّسب الشاذة، ونماذج تراُجع املخاطر الخطية 

والسوقية والنِّسبية؛ وتحليل الجداول االحتياطية. يستخدم الربنامج نهج الضبط الخّطي لتقدير التباُينات. 

WESVAR ِوسفار

 Westat, Inc. .وِستات إنك

1650 Research Blvd

Rockville, MD 20850-3129

WESVAR@westat.com :الربيد اإللكرتوني

http://www.westat.com/wesvar/ :املوقع اإللكرتوني

بة، بما يف ذلك  وِسفار برنامج حاسوبي إحصائي صّممته وِستات إنك. لتحليل بيانات االستقصاءات املركَّ  -  106
َم  تحليل الجداول االحتياطية، والرتاُجع، والرتاُجع الحسابي. وهو ينطبق عىل معظم تصاميم املعاينة، لكنه ُصمِّ
ِخّصيصاً لعيّنات املجموعات املتعددة املراحل واملقسمة إىل طبقات، بناًء عىل نموذج معاينة املجموعات النهائية. 

يستخدم ِوسفار تقنيات التكرار لتقدير التباُينات، بما يف ذلك املطواة، ونصف العيّنة املتوازن، وتعديل   -  107
فاي لطريقة نصف العيّنة املتوازن. وهو يتطلب إنشاء نص جديد من مجموعة البيانات يف شكل وِسفار خاص 

وتحديد ُمعاِمالت ترجيح مكررة.

مقارنة عامة للربامج الحاسوبية   10 - 7
الربامج الحاسوبية التي اسُتعرضت هنا فيها سمات كثرية مشرتكة. فجميع الربامج تحتاج إىل تحديد   -  108
ُمعاِمالت الرتجيح، والطبقات، ووحدات املعاينة لكل عنرص يف عيّنة. وهي ال تتناول كلها كل تصميم عيّنة قابل 
للفهم بطريقة غري متحيزة. فوحدات املعاينة األّولية يف معظم تصاميم العيّنات املتعددة املراحل واملقسمة إىل 
طبقات، مثالًً، ُتختاُر باحتماالت متناسبة مع الحجم وبال بديل. وثّمة برنامج واحد فقط يف القائمة، وهو سودان، 
فيه سمات مصّممة بموجب نموذج اختيار عيّنة مجموعة نهائية )انظر الفرع 7 - 7 أعاله(. عالوًة عىل ذلك، 
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 يف سودان أيضاً سمات مصّممة للقضاء عىل التباُينات للتصاميم التي تستخدم اختيار وحدات املعاينة األّولية 

املراحل  واملتعدد  الطبقي  االختيار  لتفسري  تقدير  فيه سمات  الذي  الوحيد  الربنامج  هو  ستاتا  وإن  بديل.  بال 
املستخدم يف تصميمه.

جميع الربامج تقدر تباينات املعاينة واإلحصاءات ذات الصلة )آثار التصميم، والرتابط داخل الفئة، إلخ.(   -  109
للمتوسطات، واملجاميع والحصص ملجموع العيّنة، وللفئات الفرعية ملجموع العيّنة، وللفوارق بني الفئات الفرعية. 
ومعظمها يقدر تباُينات املعاينة إلحصاءات الرتاُجع والرتاجع الحسابي. وجميعها تقدر اإلحصاءات القائمة عىل 

تباُينات املعاينة التي تنتجها. 

وينبغي  اسمّي.  برََسم  وإما  باملجان  إما  متاحة  كارب، وِوسفار  إنفو، وبي يس  آي  بي  وإي  ِسنفار،   -  110
للمستخدمني املهتمني أن يستخدموا عناوين الربيد اإللكرتوني ومعلومات االتصال األخرى املوفَّرة للحصول عىل 

مزيد من املعلومات عن كيفية الحصول عىل الربامج الحاسوبية والوثائق املتصلة بها. 

مالحظات ختامية   11 - 7
ألقى هذا الفصل نظرًة عامًة موجزة عىل إجراءات حساب أخطاء املعاينة للتقديرات القائمة عىل أساس   -  111
تصاميم العيّنة املعيارية وتصاميم أكثر تعقيداً تستخدم يف استقصاءات األرُس املعيشية. ومما يذكر أن حساب 
أخطاء املعاينة جانب هو غاية يف األهمية من جوانب تحليل النتائج املستمدة من استقصاءات األرُس املعيشية 
وتقديم تقارير عنها. ومن ناحية مثالية، يجب حساب جميع الخصائص يف برنامج الجدولة يف االستقصاء. غري 
ُ مجموعة خصائص رئيسية، هي موضع اهتمام، لحساب أخطاء املعاينة يف كل مجال.  أنه من ناحية عملية، ُتعنيَّ
أن  ويجب أن تكون الخصائص املختارة هي الخصائص التي ُتعترب هامة فنياً لالستقصاء، لكنها يجب أيضاً 
عاً  تتضمن خياراً تمثيلياً للبنود التي توجد لها صفات إحصائية، وهي الصفات التي ُيعتَقُد بأنها مجمَّعة تجمُّ
كبرياً ) مثال ذلك أنها منوعات تشري إىل اإلثنية أو الحصول عىل خدمات(؛ والخصائص التي ُيعتَقُد بأن لها آثاراً 
أخرى،  بسمات  الخيار  يسرتشد  أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  مثالً(.  العائيل،  )كالوضع  ع  التجمُّ عىل  منخفضة 

كالخصائص التي تضم نسبة عالية أو منخفضة من السكان، أو مجاالت هامة تكون موضع اهتمام. 

دعا هذا الفصل أيضاً إىل استخدام برامج حاسوبية لتقدير أخطاء املعاينة لبيانات االستقصاء. وقد قدمنا   -  112
أمثلة ألوضاع ارُتكبت فيها أخطاء فاحشة يف تقدير أخطاء املعاينة عندما تستخَدم برامج حاسوبية إحصائية 
معيارية. وإن استخدام برامج حاسوبية إحصائية معيارية، بوجه عام، لتحليل بيانات استقصاء األرُس املعيشية 
التقديرات  أن تؤدي هذه  الحقيقي. ويمكن  لتقديرات االسقصاء بأقل من قدره  الحقيقي  التباُين  سوف يقدِّر 
األصغر من الواقع للخطأ املعياري إىل التوّصل إىل استنتاجات مضلّلة فيما يتعلق بنتائج االستطالع، وإىل خطأ يف 
التقييم، كأن تعلن، مثالً، أنه توجد فروق كبرية بني متوسَطي مجموعتني، أو أن ترفض افرتاضاً ويكون الرفض 

غري صحيح. 

قّدم الفصل أيضاً قائمة ببعض الربامج الحاسوبية اإلحصائية املتاحة للجمهور، إىل جانب معلومات   -  113
أساسية لالتصال، وألقى نظرة عىل تطبيقها. وإن قلة املعرفة أو الدراية بتقدير أخطاء املعاينة واحد من العوائق 
التي تعوق إجراء تحليل متقدم للبيانات يف البلدان النامية. فكثري من املحللني ال يعرفون الحاجة إىل استخدام 

برامج حاسوبية متخّصصة أو إذا عرفوا، يفضلون أن يتلقَّوا تدريباً عىل استخدام برامج حاسوبية جديدة. 
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ينبغي توكيد أن الفصل يمثل مقدمة فقط مليداٍن واسٍع ومتنام من ميادين تقدير تباُين بيانات استقصاء   -  114
ُع القارئ عىل النظر يف بعض املراجع املشار إليها يف نهاية الفصل لالطالع عىل معالجة أكثر تفصيالً  ب. وُيشجَّ مركَّ
وأكثر منهجيًة للموضوع. ولالطالع عىل استعراض أوسع نطاقاً لهذه الربامج الحاسوبية وغريها، بما يف ذلك رمز 

الحاسوب وإنتاجه لبعض الربامج الحاسوبية املتاحة، انظر بروغان )2004( واملراجع املشار إليها فيه. 

وأخرياً، يجب االعرتاف بأن التقدم الرسيع للتكنولوجيا يؤدي إىل جعل كثري من الربامج الحاسوبية تصبح   -  115
بعد وقت قصري نسبياً قديمة أو تتحسن تحسناً يفوق الخصائص املذكورة يف هذا االستعراض. بل إن من املمكن 
َر  أن تصبح بعض الخصائص قديمة يف نفس الوقت الذي ُينرش فيه هذا الكتاب. لذلك، من األهمية بمكان أن نتذكَّ
أنه يجب الحصول عىل أدقِّ املعلومات عن الربامج الحاسوبية، يف وقت استخدامها، من الكتب الدليلية املتعلقة بها 

أو من مواقعها اإللكرتونية.
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177

الفصل الثامن

 أخطاء غري أخطاء املعاينة يف
استقصاءات األرُس املعيشية

مقدمة  1 - 8
م بها وتخفيضها إىل مستوى  تحتاج أخطاء املعاينة وكذلك األخطاء التي هي من غري أخطاء املعاينة إىل التحكُّ  -  1 
ال يهزم وجودها فيه فائدة النتائج النهائية لالستقصاء. يف الفصول السابقة املتعلقة بتصميم العيّنات ومنهجية التقدير 
َ اهتمام كثري للرتكيز عىل أخطاء املعاينة، واهتمام أقل، إىل حد ما، عىل املصادر األخرى للتباُين يف االستقصاءات،  أوليِ
مثل عدم االستجابة وعدم التغطية، التي تشّكل فئة األخطاء املسماة األخطاء من غري أخطاء املعاينة. هذه األخطاء 

األخرية خطرية جداً، ال سيما عندما تكون غري عشوائية بسبب التحيُّز الذي ُتدخلة يف تقديرات االستقصاء. 

جميع بيانات االستقصاء عرضة للخطأ من مصادر مختلفة. وإنما التمييز األسايس العام هو بني األخطاء الناشئة   -  2
من عملية القياس وأخطاء املعاينة، أي األخطاء يف تقدير القيم السكانية الناشئة من قياس عيّنة من السكان.

افرُتَض يف الفصول السابقة أن كل وحدة Yi يف مجموعة سكانية مرتبطة بقيمة yi ُتعترب القيمة الحقيقية   -  3
للوحدة من حيث الخاصية y. وافرُتض أيضاً أنه حيثما كانت Yi يف العيّنة، فإن قيمة y التي ُيبلَّغ عنها أو تالحظ 
فيها هي yi. وهذا يصح يف بعض األوضاع ال يف األوضاع كلها. ففي البلدان التي يوجد فيها تسجيل حيوي وشامل 
للوقائع الحياتية بواسطة شهادات امليالد، يمكن الحصول بسهولة عىل القيم “الحقيقية” عندما تشري yi إىل السن. 
أما يف أوضاع أخرى، كاألوضاع التي تشتمل عىل تقدير نوعي لصحة املرء ربما يكون الحصول عىل القيم الحقيقية 
أو حتى تعريفها أصعب كثرياً. فالشخص املريض، مثالً، رجالً كان أم امرأة، ربما يقيِّم نفسه بأنه يف صحة جيدة، 

وذلك يتوقف عىل الظروف التي يمر بها. 

يف الواقع العميل إلجراء االستقصاءات، ال يصح افرتاض أن القيمة التي ُيبلَُّغ عنها أو ُتالَحُظ يف الوحدة   -  4
Yi، هي دائماً yi، بغضِّ النظر عن هوية الشخص الذي يبلِّغ عنها أو الظروف التي ُيحَصل فيها عىل هذه القيمة. 

فالخربة الفعلية يف إجراء االستقصاءات تعطي أمثلة عديدة تبنيِّ أخطاًء يف القياس أو املالحظة وكذلك أخطاًء من 
اإلجابة الخاطئة، أو عدم االستجابة، أو أسباب أخرى، كلما أُجرَي استقصاء. 

باإلضافة إىل أخطاء االستجابة، تكون االستقصاءات عرضة ألخطاء التغطية والتجهيز، إلخ. وإن جودة   -  5
مقدِّر العيّنة ملَعلََمة من َمعلَمات السكان دالَّة ملجموع الخطأ يف االستقصاء، وهو يشمل خطأ املعاينة والخطأ الذي 
من غري أخطاء املعاينة كليهما. وينشأ خطأ املعاينة، كما أُشري من قبل، نتيجًة ألخذ عيّنة احتمالية بدالً من إجراء 
تعداد كامل للسكان، وليس له سبب آخر. أما الخطأ الذي من غري أخطاء املعاينة، من جهة أخرى، فريتبط بصورة 

05-67060 Chapter 08.indd   177 10/06/2010   12:08:43 PM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  178تصميم 

رئيسية بإجراءات جمع البيانات وإعدادها. يعرض الشكل 8 - 1 أدناه العالقة بني أخطاء املعاينة واألخطاء غري 
أخطاء املعاينة باعتبارها عنارص يف خطأ االستقصاء بأرسه. 

لذلك، ينشأ الخطأ من غري أخطاء املعاينة بصورة رئيسية من تعاريف ومفاهيم غري صحيحة، وأُُطر   -  6
معاينة غري دقيقة، واستبيانات غري مرضية، وطرق معيبة لجمع البيانات، والجدولة، والتشفري، وتغطية ناقصة 
م بها. وربما يزداد هذا الخطأ بزيادة  لوحدات العيّنة. هذه األخطاء ال يمكن التنبؤ بها وليس من السهل التحكُّ
م به عىل الوجه  حجم العيّنة، خالفاً لخطأ املعاينة. ويمكن أن يكون الخطأ من غري أخطاء املعاينة، ما لم يتم التحكُّ

الصحيح، أكثر رضراً من خطأ املعاينة يف االستقصاءات الكبرية لألرُس املعيشية.

الشكل 8 - 1
العالقة بني أخطاء املعاينة وأخطاء غري املعاينة باعتبارها عنارص يف خطأ االستقصاء بأرسه

مجموع الخطأ

خطأ غري أخطاء املعاينة خطأ املعاينة )متغرّي(

خطأ منهجي خطأ متغري

التحيُّز والخطأ املتغريرِّ   2 - 8
ة بالدرجة  ة، أو كتحيُّز. تنشأ األخطاء املتغريِّ كما ُيظهر الجدول 8 - 1، يمكن تصنيف األخطاء كأخطاء متغريِّ  -  7
، ويكون ذلك  األوىل من أخطاء املعاينة، وإن كان الخطأ من غري أخطاء املعاينة يساهم هو أيضاً يف الخطأ املتغريِّ
بصورة رئيسية بواسطة عمليات إعداد البيانات كالتشفري والكتابة. خالفاً لذلك، يأتي التحيُّز بصورة رئيسية نتيجًة 
لخطأ من غري أخطاء املعاينة ويعود منشؤه إىل عوامل مثل التعاريف غري الصحيحة، وإجراءات القياس الخاطئة، 
واإلجابات الخاطئة، وعدم االستجابة، والنقص يف تغطية املجموعات السكانية املستهدفة، إلخ. ويمكن أيضاً أن ُتعزى 
 بعض أنواع التحيُّز إىل خطأ املعاينة: وتنشأ هذه األخطاء من حسابات تباُينات املعاينة باستخدام تقدير للتباُين 

ال يعكس بطريقة صحيحة تصميم العيّنة، وبذلك ُيسفر عن إفراط يف، أو انتقاص من، تقديرات أخطاء املعاينة. 

الجدول 8 - 1
تصنيف أخطاء االستقصاءات 

ة األخطاء املتغريِّ
خطأ املعاينة

الخطأ من غري أخطاء املعاينة

التحيُّز
خطأ املعاينة

الخطأ من غري أخطاء املعاينة
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لالستقصاء  بموجب تصميم محدد  ُيجرى  استقصاء  تؤثر يف  منهجية  أخطاء  إىل  أساساً  التحيُّز  يشري   -  8
ل أخطاء املعاينة يف العادة معظم  بالعيّنة مع حدوث نفس الخطأ الثابت. وكما جاء ضمناً يف الفقرة السابقة، تشكِّ
ة يف االستقصاء، بينما ينشأ التحيُّز يف معظمه من مصادر غري متعلقة باملعاينة. وهكذا، ينشأ التحيُّز  األخطاء املتغريِّ
من أخطاء يف التصميم األسايس لالستقصاء واإلجراءات، بينما يحدث الخطأ املتغريِّ بسبب عدم تطبيق تصاميم 

االستقصاء وإجراءاته تطبيقاً متسقاًً. 

املصطلح اإلحصائي ملجموع خطأ االستقصاء هو متوسط مربع الخطأ، وهو مساٍو للتباُين زائداً مربع   -  9
التحيُّز )انظر الشكل 8 - 2(. ونقول، ملجرد الجدال، إنه إذا كان التحيُّز صفراً، يكون متوسط مربع الخطأ ببساطة 
نفس تباُين التقدير. غري أن التحيُّز ال يكون صفراً يف استقصاءات األرُس املعيشية. إالّ أن من املستحيل تقريباً قياس 
مجموع التحيُّز، كما أُشري من قبل، ويعود جزء من السبب يف ذلك إىل أن حسابه يستدعي معرفة القيمة السكانية 
الحقيقية، التي تكون يف معظم الحاالت غري معروفة. ومصادر التحيُّز كثرية جداً وطبيعته معقَّدة جداً، ونادراً 

 

ما ُتجرى محاوالت لتقديره كامالً. 

املثلث الوارد يف الشكل 8 - 2 أدناه يصف مجموع الخطأ والعنارص التي يتكّون منها. فالضلع القائم   -  10
ة. ويعكس كون الوتر مقاساً ملجموع الخطأ مفهوَم أن  للمثلث يمثل التحيُّز، بينما تمثل قاعدة املثلث األخطاء املتغريِّ
جذر متوسط مربع الخطأ )بمعنى أن مجموع الخطأ( يساوي الجذر الرتبيعي لتباُين املعاينة زائداً مربع التحيُّز. 

 ، ومن َثمَّ

= جذر متوسط مربع الخطأ+ VE  Bias2 2)1 - 8(

طأ
ع الخ

مو
مج

أخطاء متغرّية

تحيّز

الشكل 8 - 2
مجموع خطأ االستقصاء والعنارص التي يتكّون منها 

فإذا انخفض خطأ التباُين أو التحيُّز، ينخفض مجموع الخطأ وفقاً لذلك. يصور الشكل 8 - 3 وضعاً   -  11
انخفض فيه الخطأ املتغريِّ والتحيّز كالهما انخفاضاً كبرياً. ونتيجًة لذلك، انخفض مجموع الخطأ انخفاضاً كبرياً، 

كما ُيرى من طول الوتر مقارنة بطوله يف الشكل 8 - 2. 

الشكل 8 - 3
مجموع خطأ االستقصاء املخفَّض

ع الخطأ
مجمو

أخطاء متغرّية

تحيّز
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تنفيذ جيدة، هو تخفيض  باسرتاتيجية  بالعيّنة، مشفوعاً  القصد من تحقيق تصميم جيد لالستقصاء   -  12

الخطأ املتغريِّ والتحيُّز كليهما، بغية الحصول عىل نتائج معاينة دقيقة نسبياً.

تتحقق الدقة العالية، بوجه عام، من الحصول عىل عيّنات كبرية ومصمَّمة جيداً، من وجوه أخرى، بينما   -  13 

إذا انخفض الخطأ املتغريِّ والتحيُّز كالهما إىل الحد األدنى. وينطوي هذا القول عىل  ال يمكن تحقيق الدقة إالّ 

التصميم الدقيق، وربما ال يكون، مع ذلك، دقيقاً جداً إن كان فيه تحيُّز كبري. ومن املهم االعرتاف، يف هذا السياق، 

بأن تقديرات األخطاء املعيارية التي غالباً ما تكون مشمولة بتقارير استقصاءات األرُس املعيشية تستقل من تقدير 

مجموع خطأ االستقصاء ألن هذه التقديرات ال تأخذ يف الحسبان أثر التحيُّز. 

من الناحية العملية، يمكن زيادة تقسيم األخطاء من غري أخطاء املعاينة إىل عنرص متغريِّ وأخطاء منهجية،   -  14

االتفاق )تسري يف  إىل  ُمَعوَِّضة، ولذلك تميل  املنهجية بوجه عام أخطاء غري  بيمر واليبريغ )2003(. واألخطاء 

ة أخطاٌء ُمَعوَِّضة تميل إىل عدم االتفاق )يلغي بعُضها بعضاً(.  معظمها يف نفس االتجاه(، بينما األخطاء املتغريِّ

العنرص املتغريِّ   1 - 2 - 8

التي تؤثر يف عيّنات  العشوائية(  )العوامل  الصدفة  الخطأ من عوامل  املتغريِّ من عنارص  العنرص  ينشأ   -  15

مختلفة ويف تكرار االستقصاء. ويف حالة عملية القياس، يف ُوسعنا أن نتصور أن منظور اإلجراءات بأرسه، الذي 

يرتاوح من اختيار الشخص املقابيِل إىل جمع البيانات فإعداد البيانات يمكن تكراره باستخدام اإلجراءات املحدَّدة 

نفسها، بموجب الرشوط املحدَّدة نفسها، وباستقالل، دون أن يؤثر تكرار أّي يشء يف يشء آخر. تتأثر نتائج التكرار 

بعوامل عشوائية، وكذلك بعوامل منهجية، تنشأ من أحوال بموجبها ُتجرى التكرارات وتؤثر يف التكرار بنفس 

الطريقة. 

ة بسبب أخطاء معاينة فقط، يساوي مربع الخطأ املتغريِّ تباُين املعاينة. ويكون  عندما تقع األخطاء املتغريِّ  -  16

ة  انحراف متوسط قيمة االستقصاء عن القيمة السكانية الحقيقية هو التحيُّز. ويمكن أن تنشأ األخطاء املتغريِّ

والتحيُّزات إما من عمليات املعاينة وإما من عمليات غري املعاينة. ويقيس الخطأ املتغريِّ انحراف التقدير عن قيمته 

املتوقعة ويضم تباُين املعاينة وتباُين غري املعاينة كليهما. والفرق بني قيمة التقدير املتوّقعة وقيمته الحقيقية هو 

مجموع التحيُّز ويشمل تحيُّز املعاينة وتحيُّز غري املعاينة كليهما. 

ة عىل أساس مقارنات مصّممة بشكل مالئم بني عمليات تكرار )مكررات(  يمكن تقدير األخطاء املتغريِّ  -  17

ة عىل عمل املزيد من يشء ما، مثل  عمليات االستقصاء بموجب نفس الرشوط. ويتوقف انخفاض األخطاء املتغريِّ

التحيُّز  املقابيِلني. من جهة أخرى، ال يمكن تخفيض  أو استخدام عدد أكرب من األشخاص  العيّنة   زيادة حجم 
إالّ بتحسني إجراءات االستقصاء كإدخال تدابري مراقبة الجودة، مثالً، يف مختلف مراحل عملية االستقصاء. 

الخطأ املنهجي )التحيُّز(   2 - 2 - 8

يحدث الخطأ املنهجي عندما يكون ثّمة َميٌل، مثالً، إما إىل اإلقالل يف املقدار املبلَّغ عنه يف االستقصاء وإما   -  18

إىل املبالغة فيه. ففي بعض املجتمعات التي ال توجد فيها شهادات ميالد لتسجيل املواليد، يوجد َميْل لدى الرجال 

إىل أن َيذُكروا يف البالغ عـن أعمارهم أعماراً أكرب من أعمارهم الحقيقية. ومن البديهي أن تؤدي هذه املمارسة إىل 

تحيُّز منهجي — مبالغة يف تقدير متوسط العمر لدى الذكور من السكان. 

05-67060 Chapter 08.indd   180 10/06/2010   12:08:44 PM



املعاينة يف استقصاءات األرس املعيشية181 أخطاء غري أخطاء 

تحيُّز املعاينة   3 - 2 - 8

ربما تنشأ تحيُّزات املعاينة إما من إجراء معاينة باحتمال محدد يكون غري كاٍف أو خطأً، وإما من ُطرق   -  19

أو غري كامل لوحدات  تقدير خاطئة. يشمل األول عيوباً يف األُُطر، وإجراءات اختيار خاطئة، أو تعداداً جزئياً 

مختارة. يعرض الفصالن الثالث والرابع من هذا الكتاب الدلييل مناقشة مفصلة للظروف العديدة التي يمكن أن 

ينشأ تباُين املعاينة بموجبها من عدم كفاية تنفيذ تصميم العيّنة — حتى وإن كان تنفيذاً قريباً من الكمال. 

مزيد من املقارنة بني التحيُّز والخطأ املتغريِّ   4 - 2 - 8

م بها بقوة. وال يمكن إجراء تقديراتها  يصعب قياس التحيُّزات بوجه عام، ولذلك نؤكد رضورة التحكُّ  -  20

إالّ بمقارنة نتائج االستقصاء مع مصادر بيانات خارجية موثوقة. ومن جهة أخرى، يمكن تقدير الخطأ املتغريِّ 

بواسطة مقارنات األقسام الفرعية للعيّنة أو بواسطة تكرار االستقصاء بموجب نفس الرشوط. ويمكن تخفيض 

التحيُّز بتحسني إجراءات االستقصاء. 

يقول فريما )1991(، إن األخطاء اآلتية من بعض املصادر — منها التغطية، وعدم االستجابة، واختيار   -  21

العيّنات — يبدو أنها تكون بصورة رئيسية عىل شكل تحيُّز. ومن جهة أخرى، قد تبدو أخطاء التشفري وقيد 

ة. البيانات إىل حد كبري أخطاء متغريِّ

ة عىل السواء تخفِّض الدقة واملوثوقية بوجه عام، فالتحيُّز أكثر رضراً  مع أن األخطاء املنهجية واملتغريِّ  -  22

بتقديرات مثل متوسط السكان، والحصص، واملجاميع. فهذه التقديرات الخطية مجاميع ملالحظات يف العيّنة. 

وكما لوحظ من قبل، يمكن تخفيض األرضار املتغرية من غري أخطاء املعاينة، شأنها يف ذلك شأن أخطاء املعاينة، 

بزيادة حجم العيّنة. أما التقديرات غري الخطية، مثل مكافئات الرتابط، واألخطاء املعيارية، وتقديرات الرتاُجع، 

ة واملنهجية، يمكن أن تؤدي إىل تحيُّز خطري )بيمر واليبريغ، 2003(. والغرض الرئييس، كما هو  واألخطاء املتغريِّ

الحال يف كثري من استقصاءات األرُس املعيشية، هو توفري مقاسات وصفية للسكان، مثل املتوسطات، ومجموع 

السكان، والحصص؛ لذلك ينصبُّ التوكيد يف هذه الحاالت عىل تخفيض الخط املنهجي.

باختصار، ينشأ التحيُّز من نواقص يف تصميم االستقصاء األسايس وإجراءاته. وإن قياسه أصعب من   -  23

، وال يمكن تقديره إالّ عىل أساس املقارنة مع مصادر أكثر موثوقية من خارج االستقصاء  قياس الخطأ املتغريِّ

نة. العادي، أو بمعلومات ُيحَصل عليها باستخدام إجراءات محسَّ

مصادر الخطأ غري أخطاء املعاينة   3 - 8
األسباب املختلفة والعديدة للخطأ من غري أخطاء املعاينة موجودة منذ املرحلة األوىل، عندما يكون العمل   -  24

جارياً عىل تخطيط االستقصاء وتصميمه، حتى املرحلة النهائية، عندما يجري إعداد البيانات وتحليلها. 

يمكن اعتبار برنامج استقصاء األرُس املعيشية مجموعة من القواعد القوية التي تحدد عمليات مختلفة.   -  25

تصف هذه القواعد، مثالً، السكان املستهدفني املراد تغطيتهم، وتحدد مفاهيم املواضيع والتعاريف التي ستستخدم 

يف االستبيان، وتضع طرق جمع البيانات والقياسات التي ستجرى. وإذا ُنفَِّذت عمليات االستقصاء وفقاً للقواعد 

التي وضعت لها من املمكن نظرياً الحصول عىل قيمة حقيقية للخاصية التي هي قيد الدرس. غري أن الخطأ من 

غري أخطاء املعاينة يجعل من هذا وضعاً مثالياً يستحيل تحقيقه. 
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بوجه عام، ربما تنشأ أخطاء غري أخطاء املعاينة من واحد أو أكثر من العوامل التالية:   -  26

عدم كفاية و/أو عدم اتساق تحديد البيانات فيما يتعلق بأهداف االستقصاء؛  ) أ ( 

تكرار الوحدات أو حذفها نتيجة لعدم دقة تعريف حدود وحدات املعاينة يف املناطق؛ )ب( 

التعريف غري الكامل أو غري الصحيح لخصوصيات وحدات املعاينة 1 أو الطرق الخاطئة يف إجراء  )ج( 
املقاَبالت؛ 

طرق غري مالئمة يف إجراء املقاَبالت، أو املالحظات، أو القياس، باستخدام استبيانات أو تعاريف  )د( 
أو تعليمات غامضة؛

قلة املقابيِلني امليدانيني املدرَّبني والذين لديهم خربة، بما يف ذلك قلة اإلرشاف امليداني الجيد؛  )ه( 

عدم كفاية تدقيق البيانات األساسية لتصحيح األخطاء البديهية؛  )و ( 

وقوع أخطاء يف عمليات إعداد البيانات، كالتشفري، والكتابة، والتحقُّق، والجدولة، إلخ.؛ )ز( 

وقوع أخطاء أثناء عرض النتائج املَُجْدَولَة أو نرشها.  )ح( 

غري أن القائمة الواردة أعاله ليست جامعة مانعة أبداً.

العنارص التي تتكّون منها األخطاء غري أخطاء املعاينة   4 - 8
يعرِّف بيمر واليبريغ )2003( خمسة عنارص تتكّون منها أخطاء غري املعاينة، وهي: التحديد، واإلطار،   -  27
وعدم االستجابة، والقياس، وخطأ يف اإلعداد. يمكننا أن نضيف الخطأ يف التقدير كعنرص آخر ينبغي أن يؤخذ يف 

االعتبار. سُتناَقش أنواع األخطاء هذه بإيجاز فيما ييل أدناه.

خطأ التحديد   1 - 4 - 8

يحدث خطأ التحديد عندما يكون املفهوم الذي ينطوي عليه السؤال مختلفاً عن الهيكل الذي يقوم عليه   -  28
السؤال واملراد قياسه. مثالً، السؤال البسيط الذي نصه “كم طفالً لدى شخص معني” يمكن أن يحمل تفسريات 
مختلفة يف بعض الثقافات. ففي األرُس املعيشية التي تضم أرساً ممتدة، ربما ال يفرِّق املجيب عىل السؤال بني 
أوالده الذين من صلبه وبني أوالد إخوته وأخواته الذين يعيشون معه يف األرُسة املعيشية نفسها. ويف استقصاء 
لإلعاقات، يمكن لسؤاٍل عامٍّ لشخص إن كانت لديه إعاقة أم ال أن ُيفسَّ تفسريات مختلفة، وذلك يتوقف عىل مدى 
شدة اإلعاقة أو فهم املجيب ملفهوم اإلعاقة. فاألشخاص املصابون بإعاقة صغرية ربما يفهمون أنهم غري معوقني. 
وما لم يحدث استعراض صحيح وتوجد أسئلة صافية يف االستبيان ربما ال تكشف الردود عن جميع األشخاص 

الذين لديهم إعاقات. 

خطأ التغطية أو اإلطار   2 - 4 - 8

مناطق  مثل  من مجموعات وحدات جغرافية،  املعاينة  تتألف وحدات  املناطق،  استقصاءات  معظم  يف   -  29
تعداد السكان )انظر الفصل الرابع لالطالع عىل مناقشة كاملة لألُُطر(. وليس من غري املألوف أن تقع أخطاء يف 

الحظ أنه حتى وإن حدث هذا يف عملية اختيار العيّنات، فهو مع ذلك نوع من التحيُّز يف غري املعاينة.  1
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رسم حدود مناطق تعداد السكان أثناء رسم خرائط تعداد السكان. لذلك، يمكن أن ُتحَذَف أرُس معيشية أو ُتكرََّر 
يف إطار املرحلة الثانية. ويمكن لهذه األخطاء أن ُتحدث تحيُّزاً يف تقديرات االستقصاء يف اتجاهني. فإذا لم تكن 
الوحدات املفروض بها أن توجد يف اإلطار موجودة فيه فعالً، يكون احتمال االختيار من الوحدات غري املوجودة 
صفراً، مّما يسفر عن تقدير أقل من الواقع. ومن جهة أخرى، إذا تكرر تسجيل بعض الوحدات تكون النتيجة 

إفراطاً يف التغطية ومن َثمَّ إفراطاً يف التقدير. 

لذلك، ربما تسفر األخطاء املرتبطة باإلطار عن إفراط يف التغطية وإقالل للتغطية. واألخري هو النتيجة   -  30
األكثر شيوعاً يف االستطالعات الكبرية يف معظم البلدان األفريقية.

يف استقصاءات األرُس املعيشية املتعددة املراحل، تنطوي املعاينة عىل عدد من املراحل، من بينها اختيار   -  31
وحدات املناطق يف مرحلة واحدة أو أكثر؛ ووضع قائمة باألرُس املعيشية واختيارها؛ ووضع قائمة باألشخاص 
الذين هم داخـل األرُس املعيشية واختيارهم )انظر الفصل الثالث(. ويمكن أن يقع الخطأ يف التغطية يف أّي من 

هذه املراحل.

من األهمية بمكان إعادة توكيد أنه ليس من السهل تقدير أحجام أخطاء التغطية أو آثارها، ألن ذلك يحتاج   -  32
إىل معلومات خارجة ليس فحسب عن العيّنة وإنما أيضاً، بحكم التعريف، عن إطار املعاينة. 

يشري عدم التغطية، كما هو مذكور ضمناً أعاله، إىل عدم إدراج بعض وحدات مجموعة سكانية معرَّفة   -  33
مشمولة باالستقصاء يف إطار املعاينة )انظر الفصل السادس لالطالع عىل مناقشة أكثر ألخطاء التغطية، بما يف 

ذلك عدم التغطية(. وألن احتمال اختيار هذه الوحدات يبلغ صفراً، فهي مستثناٌة فعلياً من نتيجة االستقصاء.

من األهمية بمكان أن نالحظ أن استثناء قطاعات من مجموعة سكانية أكرب عمداً وبوضوح من السكان   -  34
املشمولني باالستقصاء ليس مشاراً إليه هنا. وإنما أهداف االستقصاء والصعوبات العملية هي التي تحدد هذه 
االستثناءات املقصودة. فاستقصاءات الزواج، املدفوعة بمواقف معيّنة، ربما تستثني األشخاص الذين هم دون 
املقيمون يف مؤسسات بسبب صعوبات  األشخاص  ُيستثنى  ما  وغالباً  االستقصاء.  من  للزواج  القانونية  السن 
االستقصاء العملية. وربما ُيستثنى سكان املناطق التي تنترش فيها األلغام األرضية من البلد للمحافظة عىل سالمة 
العاملني يف امليدان. وينبغي، عند حساب نيِيَِسب عدم التغطية أالّ يشمل أفراد املجموعات املستثناة عمداً وبوضوح 
داد األشخاص الذين لم تشملهم التغطية. وينبغي  يف عداد املجموعة السكانية املستهدفة يف االستقصاء، وال يف عيِ
يف هذا الصدد أن يكون تعريف املجموعة السكانية املشمولة باالستقصاء جزًءا من رشوط االستقصاء األساسية 

املحددة بوضوح )انظر الفصل الثالث لالطالع عىل مناقشة املجموعة السكانية املستهدفة باالستقصاء(. 

يشري مصطلح خطأ التغطية اإلجمال إىل مجموع القيم املطلقة لنيَِسب أخطاء عدم التغطية أو نيَِسب أخطاء   -  35
اإلفراط يف التغطية. ويشري الصايف من عدم التغطية إىل زيادة عدم التغطية عن نسبة اإلفراط يف التغطية. فهو 
إَذْن املجموع الجربي للعملية. فالتغطية الصافية تقيس إجمال التغطية فقط إذا لم يكن ثّمة إفراط يف التغطية. 
ويتفق معظم العاملني يف بحوث االستقصاءات يف أن مشكلة إقالل التغطية يف معظم االستقصاءات االجتماعية أكثر 
شيوعاً بكثري من مشكلة اإلفراط يف التغطية. وإن التصحيحات والرتجيحات أكثر صعوبة يف حالة عدم التغطية 
منها يف حالة عدم االستجابة، ألنه ال يمكن الحصول عىل نيَِسب التغطية من العيّنة نفسها، وال ُيحصل عليها إالّ من 

مصادر خارجية. 

ربما تقع أخطاء عدم التغطية بسبب استخدام أُُطٍر معيبة لوحدات املعاينة، كما نوقش مناقشة مستفيضة   -  36
يف الفصل الرابع. وإذا لم يتم تحديث األُُطر واسُتخدمت األطر القديمة لتوفري الوقت واملال فربما يؤدي ذلك إىل 
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تحيُّز خطري. فإذا لم ُتحدَّث قائمة قديمة لوحدات األرُس املعيشية، يف استقصاء األرُس املعيشية، مثالً، منذ وقت 

إعدادها األصيل )الذي يمكن أن يكون قد حدث قبل 10 سنني من االستقصاء الحال(، لن تكون وحدات األرُس 

املعيشية، التي أضيفت حديثاً يف منطقة التعداد املختارة، جزًءا من إطار وحدات األرُس املعيشية يف املرحلة الثانية. 

وكذلك الوحدات السكنية التي هجرها أهلها ستبقى يف اإلطار كوحدات فارغة. ويف مثل هذه الحالة سيكون هناك 

حذف وحدات تخص السكان، وإدراج وحدات ال تخص السكان.

يحدث أحياناً عدم تحديد مواقع بعض الوحدات املدرجة يف العيّنة أو عدم زيارتها. تربز هذه املشكلة أيضاً   -  37

من استخدام قوائم غري كاملة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يحول الطقس أو رداءة وسائط النقل دون الوصول 

إىل وحدات معيّنة أثناء فرتة االستقصاء املحددة. 

كما نوقش يف الفصل الثالث، الهدف الذي يكمن وراء استقصاء األرُس املعيشية بالعيّنات هو الحصول عىل   -  38

نتائج موضوعية لتيسري التوصل إىل استنتاجات صحيحة عن املجموعة السكانية املراد استهدافها من مالحظة 

وحدات يف العيّنة. لذلك، يمكن تشويه نتائج االستقصاء إذا كان مدى عدم التغطية مختلفاً بني املناطق واملناطق 

الفرعية الجغرافية، كنسبة الذكور إىل اإلناث، و الفئات العمرية، والطبقات اإلثنية واالجتماعية – االقتصادية. 

أخطاء عدم التغطية تختلف عن عدم االستجابة. فهذا، الذي نوقش من قبل، ينتج عن عدم الحصول   -  39

عىل مالحظات من بعض وحدات العيّنة بسبب الرفض، أو عدم العثور عىل العنوان، أو عدم وجود املستجيبني يف 

البيت، أو فقدان االستبيانات، إلخ. ويقاس مدى عدم االستجابة من نتائج العيّنة بمقارنة العيّنة املختارة مع العيّنة 

املتحققة. وكما لوحظ أعاله، ال يمكن تقدير مدى عدم التغطية، خالفاً لذلك، إالّ بنوع من االختبارات الخارجة عن 

عملية االستقصاء.

األخطاء الواقعة يف تنفيذ العيّنة   1 - 2 - 4 - 8

يِنَسب  أخطاء التنفيذ يف املعاينة تشري إىل مفقودات وتشويهات يف إطار املعاينة، مثالً، الخطأ يف تطبيق   -40

وإجراءات االختيار. ويوجد مثل آخر يف هذا الصدد، وهو االستعاضة غري املالئمة يف امليدان عن أرُس مختارة بأرُس 

أخرى يكون الوصول إليها أو التعاون معها أَيس.

تخفيض أخطاء التغطية   2 - 2 - 4 - 8

التكرار.  أنجع الطرق لتخفيض خطأ التغطية هي تحسني اإلطار باستبعاد الوحدات الخطأ وعمليات   -  41

وأفضل طريقـة لتحقيق ذلك هي ضمان تحديث األُُطر القديمة بما فيه الكفاية )انظر الفصل الرابع لالطالع عىل 

مناقشة مفصلة(. من املهـم أيضاً تحديد مواقع وحدات املعاينة للمنطقة واألرُس التي توجد فيها بسهولة. وخري 

طريقة لتحقيق ذلك أن تكون لديك عمليات رسم خرائط جيدة وجاهزة عندما ُيراد وضع اإلطار األصيل، الذي هو 

يف العادة إطار آخر عملية تعداد سكان أُجريت.

عدم االستجابة   3 - 4 - 8

َر مراراً يف هذا الدليل، إىل عدم الحصول عىل ردود من بعض وحدات العيّنة.  يشري عدم االستجابة، كما ُذكيِ  -  42

َل  ومن املفيد التفكري يف عيّنة السكان بأنها مقسومة إىل طبقتني، تتألف إحداهما من جميع وحدات العيّنة التي ُحصيِ

منها عىل ردود، واألخرى من جميع وحدات العيّنة التي لم ُيحَصل منها عىل أّي ردود. 
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ال يكون عدم االستجابة، يف معظم الحاالت، منترشاً بالتساوي يف كل وحدات العيّنة، وإنما يرتكز بكثافة بني   -  43
ع العيّنات املحققة من مختلف املجموعات  مجموعات فرعية. ونتيجة لهذا التفاوت يف عدم االستجابة، ينحرف توزُّ
ات االستقصاء  ح أن يثري هذا االنحراف تحيُّزاً يف عدم االستجابة إذا كانت متغريِّ ع العيّنة املختارة. ويرجَّ عن توزُّ

متصلة هي أيضاً باملجموعات الفرعية. 

التي تقع يف  املؤهلة  العنارص  بنتائج تعداد جميع  احُتفَظ  إذا  يمكن تقدير نسبة عدم االستجابة بدقة   -  44
العيّنة. وُتَعرَُّف نسبة االستجابة لالستقصاء بأنها نسبة عدد االستبيانات اململوءة من وحدات العيّنة إىل مجموع 
عدد وحدات العيّنة املؤهلة 2 )انظر الفصل السادس أيضاً(. يوىص باإلبالغ عن عدم االستجابة يف جميع البالغات 
وربما  الرسمية.  االستقصاءات  يف  إلزامياً  اإلبالغ  يكون  أن  ويجب  االستقصاء  بيانات  عن  الصادرة  العمومية 
 يعود عدم االستجابة إىل عدم وجود األشخاص املختارين للعيّنة يف البيت، أو رفضهم املشاركة يف االستقصاء، 
أو ال يستطيعون اإلجابة عىل األسئلة بسبب العجز. ويمكن أيضاً أن يحدث عدم االستجابة نتيجًة لفقدان املواعيد 
أو االستبيانات، أو لعدم القدرة عىل إجراء االستقصاء يف مناطق معيّنة بسبب أحوال الطقس، أو تضاريس األرض، 
أو انعدام األمن. وتشري جميع حاالت عدم االستجابة إىل املستجيبني املؤهلني، ويجب أن تستثني غري املؤهلني، كما 
تشري الحاشية رقم 2. ففي استقصاء للخصوبة البرشية، مثالً، يتألف السكان املستهدفون يف مناطق التعداد من 
النساء الالئي هن يف سن الحمل والوالدة فقط، وبذلك ُتستثنى اإلناث الالئي يقعن خارج هذه املجموعة العمرية، 

ويستثنى جميع الذكور. 

يوجد، كما لوحظ يف الفصل السادس، نوعان من عدم االستجابة: عدم استجابة الوحدة وعدم االستجابة   -  45
أّي معلومات من  الرد عىل بند أو بنود يف االستبيان. عدم استجابة الوحدة يشري إىل عدم الحصول عىل  بعدم 
أو بنود يف االستبيان إىل وضع ُيجمع فيه  بند  الرد عىل  وحدة عيّنة محددة، بينما يشري عدم االستجابة بعدم 
بعض البيانات لكن ليس كل البيانات من الوحدة. وُيستدل عىل عدم االستجابة بعدم الرد عىل بند أو بنود بوجود 
فجوات يف سجالّت البيانات املتعلقة بوحدة العيّنة املستجيبة، وربما تكون هذه الفجوات ناتجة عن رفض الرد، 
أو حذف املقابيِلني لبعض املعلومات، أو العجز. وربما يتأثر رفض املستجيب املحتمل للمشاركة يف االستقصاء 
بعوامل كثرية من بينها عدم وجود دافع للمشاركة، أو قلة الوقت، أو الحساسية ألسئلة معيّنة يف الدراسة، إلخ. 
يذكر غروفز وكوبر )1995( عدداً من أسباب الرفض، تشمل السياق االجتماعي للدراسة، وخصائص املستجيب، 
وتصميم االستقصاء )بما يف ذلك عبء املستجيب(، وخصائص املقابيِل والتفاعل بني املقابيِل واملستجيب. وفيما 
يتعلق بإشارات محددة إىل عدم االستجابة بعدم الرد عىل بند أو بنود، ربما يفهم املستجيب من بعض األسئلة 
ل الجواب  أنها محرجة، و/أو حّساسة، و/أو ال صلة لها بالهدف املعلن. وربما يقفز املقابيِل عن سؤال أو ال يسجِّ

عليه. باإلضافة إىل ذلك، يمكن رفض اإلجابة أثناء التحرير. 

يشري حجم عدم االستجابة يف الوحدة )مجموع غري املستجيبني(، بني عوامل أخرى، إىل مدى القبول العام   -  46
د بنوٍد معيّنة مسؤوٍل عنها يف االستبيان أو وضوحها  ده، وتنظيمه، وإدارته، ومن ثم إىل تعقُّ  لالستقصاء وتعقُّ

أو مقبوليتها، وإىل جودة عمل املقابيِل يف تناول هذه البنود.

عدم االستجابة يدخل تحيُّزاً يف نتائج االستقصاء، وربما يكون هذا التحيُّز خطرياً يف أوضاع ال تكون فيها   -  47
الوحدات غري املستجيبة “ممثَّلة” للّذين استجابوا، كما هي الحالة عادة. فعدم االستجابة يزيد أخطاء املعاينة 

وكذلك، بتخفيضه عدد املستجيبني، األخطاء من غري أخطاء املعاينة. 

ربما يتبني أن بعض الوحدات املعاينة تقع خارج نطاق االستقصاء ومن ثم غري مؤهلة، مثال ذلك املنازل  الشاغرة أو املحكوم   2

عليها بالهدم، أو التي هجرها سكانها.
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غالباً ما تسفر الجهود الرامية إىل زيادة االستجابة عن تعديالت إجرائية، تشمل اختيار العمليات املشمولة   -  48
باالستقصاء. فمن أجل زيادة االستجابة الستقصاء خصوبة أُجرَي يف زامبيا سنة 1978، ُعيِّنَت ُمعلِّمات إلجراء 
َ شباب ذكور إلجراء  مقاَبالت مع النساء لسؤالهن عن استخدام موانع الحمل، إلخ. وَظنَّ املسؤولون أنه لو ُعنيِّ
املقاَبالت ستكون نسبة املمتنعات عن اإلجابة مرتفعة، ألنه ُيحَظر عىل الشباب الذكور أن يسألوا نساًء أكرب منهم 

سناً، ال سيما أسئلة تتعلق بالجنس، بما يف ذلك منع الحمل. 

ال يمكن يف املمارسة القضاء تماماً عىل عدم االستجابة؛ غري أنه يمكن تقليله إىل الحد األدنى باستخدام   -  49
تقنيات اإلقناع، وتكرُّر الزيارات إىل األرُس التي “لم تكن موجودة يف البيت”، وطرق أخرى. انظر الفصلني السادس 
بيانات  يف  بنود  أو  بند  الرد عىل  بعدم  االستجابة  عدم  مع  التعامل  عن  أكثر  معلومات  للحصول عىل  والتاسع 

االستقصاء. 

أخطاء القياس   4 - 4 - 8

تقع هذه األخطاء عندما يخرج ما ُيالَحُظ او ُيقاُس عن القيم الفعلية لوحدات العيّنة. وتركز هذه األخطاء   -  50
عىل املضمون الحافظ لالستقصاء، مثل تعريف أهداف االستقصاء، وقابليتها للتحوُّل إىل أسئلة قابلة لالستعمال، 
والحصول عىل اإلجابات، وتسجيلها، وتشفريها وتحضريها. وتتعلق هذه األخطاء أيضاً بدقة القياس عىل مستوى 

الوحدة الفردية. 

فوضع خطأ يف املرحلة األّولية، مثالً، أو تعاريف أو مفاهيم مضلّلة، يف بناء اإلطار وتصميم االستبيان   -  51
سيؤدي إىل تغطية غري كاملة وتفسريات متباينة من قيِبل مقابيِلني مختلفني، مّما يسفر عن أخطاء يف البيانات 

املجموعة. 

عدم كفاية التعليمات املعطاة للموظفني امليدانيني مصدٌر آخر من مصادر الخطأ. ففي بعض االستقصاءات   -  52
تقتيض التعليمات الغامضة وغري الواضحة من املقابيِلني أن يستخدموا ُحكمهم يف القيام بعملهم امليداني. ويمكن أن 
يكون املقابيِلون أنفسهم مصدراً للخطأ. ففي بعض األحيان يمكن أن تكون املعلومات التي تجمع بشأن بند معني 
للوحدة جميعها معلومات خاطئة؛ ويعود معظم السبب يف ذلك إىل عدم كفاية التدريب املعطى للعمال امليدانيني. 

اإلبالغ عن العمر يف أفريقيا مشكلة قياس شائعة بواسطة تقدير األرقام وتفضيل العدِّ عىل األصابع. يمكن   -  53
أن ُتعزى هذه األخطاء وغريها يف القياس إىل املستجيبني أو إىل املقابيِلني أو إىل كال الطرفني. وربما يكون يف بعض 
األحيان تفاُعل بني الطرفني يساهم يف زيادة هذه األخطاء. وربما تكون هناك عيوب يف جهاز القياس أو تقنيات 

القياس تسبّب أخطاًء يمكن مالحظتها. 

يمكن أن يقع املستجيبون يف الخطأ بواسطة ما ييل:   -  54

عدم فهمهم لسؤال )أو أسئلة( االستبيان.   •

اإلجابة بإهمال إجاباٍت غري صحيحة نتيجًة لعدم فهمهم أهداف االستقصاء، مثالً، فهماً كافياً؛   •
ويمكن أالّ يخّصص املستجيبون وقتاً كافياً، عىل وجه الخصوص، للتفكري يف األسئلة. 

رغبتهم يف “التعاون” باإلجابة عىل األسئلة، حتى عندما ال يعرفون الجواب الصحيح.   •

َميلُُهم املقصود إىل إعطاء إجابات خاطئة، مثالً، يف االستقصاءات التي تتناول مسائل حّساسة،   •
كالدخل، واألمراض التي يشعر املصاب بها بوصمة إن ُعريَِفت. 
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ضعف ذاكرتهم يف الحاالت التي ُيقتىض فيها الرجوع إىل فرتة طويلة، كما يحدث يف حالة جمع   •
معلومات عن سلع غري معمرة الستقصاءات النفقات. 

ربما يكون األثر الرتاكمي ألخطاء مختلفة آتية من مصادر مختلفة كبرياً، ألن األخطاء اآلتية من مصادر   -  55
مختلفة ربما ال يلغي بعضها بعضاً. ويمكن أن يكون صايف أثر هذه األخطاء تحيُّزاً كبرياً. 

أخطاء اإلعداد   5 - 4 - 8

تشمل أخطاء اإلعداد، فيما تشمله، ما ييل:   -  56

أخطاء التحرير   •

أخطاء التشفري   •

أخطاء قيد البيانات   •

أخطاء الربمجة   •

تنشأ األخطاء الواردة أعاله يف مرحلة إعداد البيانات. ففي تشفري اإلجابات املفتوحة، املتصلة بالخصائص   -  57
االقتصادية، مثالً، يمكن أن يخرج واضعو الرموز عن اإلجراءات املقررة يف كتب التشفري الدليلية، ومن ثم يضعون 

رموزاً غري صحيحة للمهن. 

أخطاء التقدير   6 - 4 - 8

يف  الرتجيح  ُمعاميِالت  حساب  يف  الصحيحة  املعادالت  تطبيق  لعدم  نتيجًة  التقدير  أخطاء  معظم  تقع   -  58
استعمال  الرتجيح حساباً خاطئاً، حتى عند  ُمعاميِالت  من حساب  أيضاً  األخطاء  تنشأ  أن  االستقصاء. ويمكن 
املعادلة الصحيحة. وتنشأ تقديرات التباُين يف املعاينة )أخطاء املعاينة( حني ال يكون جهاز تقدير التباُين متفقاً 
مع التصميم الفعيل للعيّنة، ومن ثم يخلق أخطاًء يف فرتات الثقة املرتبطة بتقديرات نقاط االستقصاء. ويف كل 

حالة من هذا القبيل تكون النتائج متحيِّزة. 

تقدير األخطاء غري أخطاء املعاينة   5 - 8
مصادر األخطاء غري أخطاء املعاينة متعددة ومتنوعة، كما أُشريَ بإسهاب يف هذا الفصل. نتيجًة لذلك، يكاد   -  59
يكون تقدير مجموع األخطاء غري أخطاء املعاينة، التي تقع يف االستقصاء، مستحيالً. غري أن من املمكن دراسة 

وتقدير بعض العنارص التي يتكّون منها الخطأ غري أخطاء املعاينة، كما ُيناقش أدناه. 

مراجعات االتساق   1 - 5 - 8

بنوداً  االستبيان  لكي يشمل  بذل عناية خاصة  )االستبيانات(،  االستقصاء  أدوات  لدى تصميم  ينبغي،   -  60
مساعدة معيّنة من املعلومات، تكون بمثابة اختبار لجودة البيانات املراد جمعها. وإذا كان الحصول عىل هذه 
البنود اإلضافية ميسوراً، يمكن جمعها بالتجوال يف جميع الوحدات املشمولة باالستقصاء؛ وإالّ، يمكن جمعها 

بالتجوال يف عيّنة فرعية من الوحدات فقط. 
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يف حالة إجراء استقصاء بعد تعداد للسكان، مثالً، حيث تتبع الطريقة القانونية، ربما يكون من املساعد   -  61
أيضاً جمع املعلومات عىل أساس الواقع، لكي يتسنّى حساب عدد األشخاص الحارضين مؤقتاً واألشخاص الغائبني 
مؤقتاً. ومن شأن مقارنة هذين الرقمني أن تعطي فكرة عن جودة البيانات. وكذلك إدراج بنود تؤدي إىل نيِيِيَِسب 

معيّنة مستقرة نسبياً، كالنسبة بني الجنسني، يمكن أن تكون مفيدة يف تقدير جودة بيانات االستقصاء. 

د مصادر  ينبغي أيضاً استخدام التحقق من االتساق يف مرحلة التحضري لالستقصاء. ويمكن إدخال تفقُّ  -  62
مختلفة لضمان كون األشخاص الذين يرمز لهم بأنهم أرباب األرُس ال تقل أعمارهم عن سن محدد مسبقاً أو أالّ 

تكون اإلناث الالئي لهن تاريخ يف الخصوبة دون سن الثالثة عرشة، مثالً. 

فحص العيّنة/التحقُّق منها   2 - 5 - 8

م بها، وهي مضاعفة  توجد طريقة لتقدير بعض أنواع األخطاء غري أخطاء املعاينة يف االستقصاءات والتحكُّ  -  63
العمل بصورة مستقلة يف املراحل املختلفة من العملية، بغية تيسري الكشف عن األخطاء وتصحيحها. ألسباب 
عملية، ال يمكن إجراء هذا الكشف املكّرر إالّ عىل عيّنة فقط من العمل باستخدام مجموعة أصغر من املوظفني 
الخرباء املدربني جيداً. وإذا كانت العيّنة مصّممة تصميماً صحيحاً وإذا أُجرَي الفحص بكفاءة، يمكن ليس فقط 
الكشف عن وجود أخطاء، وإنما يمكن أيضاً أخذ فكرة عن حجمها. وإذا أمكن فحص عمل االستقصاء كامالً، 

يمكن اعتبار جودة النتائج النهائية أحسن كثرياً. 

فيما يتعلق بفحص العيّنة، يمكن تنفيذ التصحيح عىل العيّنة التي ُفحَصت فقط. ويمكن تخفيض أثر   -  64
وجه القصور هذا إىل حد ما بتقسيم املخرجات يف مراحل مختلفة من االستقصاء، — بمعنى أن يكون ذلك يف 
جداول معبأة، وجداول مشفَّرة، وصحائف حساب، إلخ. — إىل مجموعات وفحص عيّنات من كل مجموعة. ويف 
الحاالت التي تكون فيها نسبة الخطأ يف مجموعة معيّنة أكرب من املستوى املحدد، يمكن فحص املجموعة بكاملها 

ُن جودة النتائج النهائية. وتصحيحها من األخطاء، وبذلك ُتَحسَّ

فحوص ما بعد االستقصاء أو فحوص إلعادة املقاَبالت   3 - 5 - 8

ثّمة فحص هام للعيّنات يمكن استخدامه لتقدير األخطاء الواردة يف الردود، وهو اختيار عيّنة فرعية،   -  65 
أو عيّنة يف حالة تعداد السكان، وإعادة تعدادها من قيِبل موظفني أفضل تدريباً وأكثر خربة من الذين اسُتخدموا 

ق الرئييس. ومن الرضوري، لكي يكون هذا النهج ناجحاً، أن ُيضَمَن ما ييل:  يف التحقُّ

إجراء التعداد بعد االستقصاء الرئييس مبارشة لتقليل الخطأ يف إعادة التعداد إىل الحد األدنى.   •

التكيُّف الذي يمكن أن يرتكه االستقصاء الرئييس عىل عمل الفحص  آثار  اتخاذ خطوات لتقليل   •
الالحق لالستقصاء. 

ل، لتحقيق هذا  ُيصّمم فحص االستقصاء عادًة لتيسري تقدير التغطية وأخطاء املضمون كليهما. ويفضَّ  -  66
الغرض، أن تجرى أوالً إعادة تعداد لجميع الوحدات املشمولة بالعيّنة يف املراحل العليا، أي التي تكون عىل مستوى 
مناطق التعداد والقرى، بغية اكتشاف األخطاء يف التغطية ثم إعادة استقصاء عيّنة فقط من الوحدات النهائية، 
وُيضَمُن بذلك التمثيل الصحيح ملختلف أجزاء السكان التي تكون لها أهمية خاصة من حيث األخطاء غري أخطاء 

املعاينة. 
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توجد ميزة خاصة لفحص االستقصاء، وهي أنه ييس إجراء فحص للوحدات يتألف أوالً من املقارنة بني   -  67
َل عليها من التعداَدين للوحدات املشمولة بفحص االستقصاء، ثم تحليل االختالفات  مجموعتي البيانات التي ُحصيِ
الفردية التي لوحظت. وعند العثور عىل تفاوتات ُتبَذُل جهود لتعيني هذا السبب واكتساب معرفة متعمقة لطبيعة 

األخطاء غري أخطاء املعاينة وأنواعها.

اتخاذ إجراء  أو لضيق مال، يمكن  الوقت  إذا لم يكن يف اإلمكان إجراء فحص للوحدات نتيجًة لضيق   -  68
بديل، لكنه أقل فعالية، ُيسّمى الفحص التجميعي. يتألف هذا النهج من مقارنة تقديرات املَعلَمات التي توفِّرها 
البيانات باملَعلَمات املأخوذة من االستقصاء الرئييس. ويعطي الفحص التجميعي فكرة فقط عن صايف الخطأ، 
وهو حصيلة األخطاء اإليجابية والسلبية. بينما يعطي الفحص للوحدات، خالفاً لذلك، معلومات عن صايف الخطأ 

والخطأ اإلجمال. 

-  ينبغي أن ُتستخَدَم يف الفحص الالحق لالستقصاء نفُس املفاهيم والتعاريف التي اسُتخدمت يف االستقصاء   69
األصيل. 

تقنيات مراقبة الجودة   4 - 5 - 8

والطبيعة  الكبري  الحجم  بسبب  العمل،  الستقصاء  الجودة  مراقبة  تقنيات  لتطبيق  واسع  مجال  يوجد   -  70
املتكررة للعمليات التي ينطوي عليها هذا العمل. يمكن استخدام خرائط ضبط وتقنيات معاينة للقبول يف تقييم 
جودة البيانات وتحسني دقة النتائج النهائية يف االستقصاءات كبرية الحجم. ويمكن القول للتوضيح إنه يمكن 
فحص عمل كل كاتب من كتبة إدخال البيانات، بنسبة 100 يف املائة لفرتة زمنية ابتدائية، لكن إذا انخفضت نسبة 

، يمكن التحقق من دقة عيّنة فقط من العمل بعد هذه املرحلة.  الخطأ إىل ما دون مستوى معنيَّ

دراسة أخطاء الذاكرة   5 - 5 - 8

تنشأ أخطاء اإلجابات، كما ُذكر يف موقع سابق من هذا الفصل، نتيجًة لعوامل مختلفة، مثل:   -  71

موقف املستجيب من االستقصاء  •

طريقة املقابلة   •

مهارة الشخص املقابيِل   •

خطأ الذاكرة   •

من بني هذه العوامل، يتطلب خطأ الذاكرة انتباهاً خاصاً ألنه يمثِّل مشاكل خاصة غالباً ما تتجاوز قدرة   -  72
م. فهو يتصل بطول الفرتة املشار إليها يف الجواب والفرتة الفاصلة بني الفرتة املشار إليها يف  املستجيب عىل التحكُّ
الجواب وتاريخ االستقصاء. ويمكن معالجة هذه املسألة األخرية باختيار فرتة ُيجاب عنها تكون قبل فرتة فاصلة 

مناسبة من تاريخ االستقصاء أو فرتة هي أقرب ما تكون إىل هذه الفرتة الفاصلة. 

من ُطرق دراسة أخطاء الذاكرة طريقة تقوم عىل جمع وتحليل البيانات املتصلة بأكثر من فرتة واحدة   -  73
مشار إليها يف الجواب، يف العيّنة أو وحدات العيّنة املشمولة باالستقصاء. املشكلة الرئيسية يف هذا النهج هي حدوث 
قدر كبري من آثار التكيُّف، ربما تكون عائدة إىل أثر البيانات املبلَّغ عنها لفرتة واحدة مشمولة باإلجابة عىل البيانات 
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املتصلة بالفرتة األخرى. وملنع حدوث هذا األثر يمكن جمع البيانات املتصلة بالفرتات املختلفة التي هي قيد النظر 
من وحدات مختلفة يف العيّنة. الحظ أن من الرضوري استخدام عيّنات كبرية إلجراء هذه املقارنة.

ن من الحصول عىل تقديرات لفرتات مشمولة باإلجابة.  ثّمة نهج آخر، وهو جمع معلومات إضافية تمكِّ  -  74
فيمكن يف االستقصاء الديمغرايف، مثالً، جمع بيانات ال عن سن املستجيب فقط، وإنما أيضاً عن اليوم والشهر 
والسنة التي ُوليِد فيها. ومن شأن االختالف يف املعلومات أن يكشف عن أّي خطأ ذاكرة موجود يف السن املبلَّغ 

عنها.

العيّنات الفرعية املتداخلة   6 - 5 - 8

تشتمل طريقة العيّنات الفرعية املتداخلة عىل اختيار عيّنتني فرعيتني أو أكثر من العيّنة اإلجمالية، ينبغي   -  75
اختيارهما بطريقة متماثلة وتستطيع كل واحدة منهما إعطاء تقدير صحيح للَمعلََمة السكانية. هذه الطريقة 
تساعد عىل تقديم تقييم لجودة املعلومات، ألنه يمكن استخدام العيّنات الفرعية املتداخلة لضمان الحصول عىل 
بَل املوظفني املقابيِلني،  معلومات عن أخطاء غري أخطاء املعاينة، كاالختالفات الناشئة عن التفاوت يف التحيُّز من قيِ

والطرق املختلفة ألخذ املعلومات، إلخ. 

-  بعد استقصاء العيّنات الفرعية من قيِبل مجموعات مختلفة من املقابيِلني، وإعدادها من قيِبل فرق مختلفة   76
من العاملني يف مرحلة الجدولة، من شأن املقارنة بني التقديرات املستندة إىل العيّنات الفرعية أن تعطي فحصاً 
واسع النطاق لجودة نتائج االستقصاء. فإذا ُوجد، مثالً، يف مقارنة التقديرات املستندة إىل أربع عيّنات فرعية قامت 
باستقصائها وإعدادها مجموعات مختلفة من العاملني يف االستقصاء، أن ثالثة تقديرات متقاربة جداً بعضها من 
بعض، بينما يختلف التقدير الرابع اختالفاً كبرياً عنها، وكان هذا االختالف أكرب من أن ُيعزى إىل خطأ معاينة، 

عندئٍذ تصبح العيّنة الفرعية التي فيها الفرق الكبري موضع سؤال. 

مالحظات ختامية  6 - 8
-  ينبغي إيالء األخطاء من غري أخطاء املعاينة االهتمام الالزم يف استقصاءات األرُس املعيشية ألنها يمكن،   77
إن لم ُيسيَطْر عليها، أن تسبب تحيُّزات هائلة يف نتائج االستقصاء. ومما يذكر أن معظم االستقصاءات تول 
انتباهاً قليالً جداً للسيطرة عىل األخطاء من غري أخطاء املعاينة، وُيخىش أن يؤدي هذا إىل نتائج ربما تكون غري 
م باألخطاء من غري أخطاء املعاينة هي اتباع اإلجراءات الصحيحة يف جميع إجراءات  موثوقة. وأفضل طريقة للتحكُّ
االستقصاء، ابتداًء من التخطيط، واختيار العيّنات، واالستمرار يف ذلك حتى تحليَل النتائج. وينبغي، عىل وجه 
الخصوص، أن يكون التدريب املكثف املُجرى بعناية للموظفني امليدانيني هو املمارسة العادية املتبعة، وأن ُتطَرَح 

أسئلة االستقصاء، ال سيما األسئلة التي ثبتت صحتها يف جهود استقصاءات سابقة، طرحاً كامالً. 
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الفصل التاسع

 إعداد البيانات الستقصاءات
األرُس املعيشية

مقدمة  1 - 9
يبحث هذا الفصل إعداد البيانات فيما يتعلق باالستقصاءات الوطنية لألرُس املعيشية. يبدأ الفصل بوصف   -  1
الدورة العادية الستقصاء األرُس املعيشية، ثم يفحص االستعدادات املتخذة إلعداد البيانات كجزء ال يتجزأ من عملية 

التخطيط لالستقصاء. 

لقد تطورت تكنولوجيا املعلومات برسعة أثناء العقدين املاضيني أو نحو ذلك. وأثر تطورها بدوره تأثرياً   -  2
كبرياً يف تقنيات تصميم وتنفيذ الُنظم اإلحصائية لعمليات االستقصاء.

أجهزة  إىل  الكبرية  الحاسوبية  األجهزة  من  التحوُّل  هو  اإللكرتونية  املعدات  يف  الرئييس  التطور  كان   -  3
الحاسوب الشخيص. أصبح الحاسوب الشخيص بصورة متزايدة أكثر قوة من حيث رسعة اإلعداد وسعة التخزين 
بالعمليات  أنواعاً مختلفة من عمليات اإلعداد فيما يتعلق  الحواسيب الشخصية  أن تؤدي  كليهما. ويمكن اآلن 
اإلحصائية، ترتاوح من االستقصاءات الصغرية الحجم إىل عمليات إحصائية كبرية الحجم، كعمليات تعداد السكان، 

واستقصاءات األرُس املعيشية ذات العيّنات الكبرية جداً. 

بالتوازي مع التطورات التي طرأت عىل األجهزة الحاسوبية كانت التحسينات الكبرية التي أُدخلت عىل   -  4
ن هذا التحسني أيضاً من نقل مهام اإلعداد من خرباء  نوعية الربامج الحاسوبية إلعداد البيانات اإلحصائية. ومكَّ

الحاسوب إىل املتخّصصني يف املوضوع نفسه. 

ظهر عىل مر السنني عدد من الربامج الحاسوبية إلعداد االستقصاءات اإلحصائية. تتناسب قوى كل واحد   -  5
من هذه الربامج مع متطلبات كل واحدة من الخطوات املختلفة إلعداد البيانات. وقد يؤدي التذييل الالحق بهذا 
الفصل دور مورد الختيار برامج حاسوبية للخطوات املختلفة يف إعداد بيانات اإلحصاء؛ ويعطي أيضاً وصفاً لكل 

واحد من منتجات الربامج الحاسوبية الوارد وصفها يف الفصل. 

دورة استقصاء األرُس املعيشية  2 - 9
يصف الشكل 9 - 1 الدورة النمطية الستقصاء األرُس املعيشية. تمر جميع االستقصاءات، من حيث املبدأ،   -  6

بنفس نوع الدورات وتكون املراحل النمطية للدورة كالتايل:
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الشكل 9 - 1

دورة استقصاء األرُس املعيشية 

املصدر: سندغرين )1991(.

تقييم االستقصاء عمليات االستقصاء تخطيط االستقصاء

تقييم البيانات 
األّولية للتعليقات

فحص 
مخرجات 
االستقصاء

 تصميم
برنامج إعداد 

البيانات

إنشاء إجراءات 
االستقصاء

تحديد مضمون 
االستقصاء

إنشاء 
اإلطار

جمع البياناتاملعاينة
إعداد 

البيانات
 قيد البيانات/إنشاء

ملف البيانات األساسية
التقدير 
والتحليل

عرض 
البيانات 
ونرشها

الرئيسية  واالستعماالت  املقاصد  بشأن  قرارات  االستقصاء  مصّممو  يتخذ  االستقصاء:  تخطيط   •
للحصول  املستخدمة  واإلجراءات  الرئيسية،  الرئيسية ومدخالته  االستقصاء، ومخرجاته  لنتائج 
عىل املدخالت )تصميم وإعداد االستبيان واألدوات املتصلة باالستقصاء( وتحويلها إىل مخرجات، 

وتصميم نظام إعداد البيانات والتوثيق. 

عمليات االستقصاء: تتألف هذه العمليات من إنشاء إطار املعاينة، وتصميم العيّنات واختيارها،   •
وجمع البيانات )القياس(، وإعداد البيانات )إدخال البيانات يف الحاسوب، وتشفريها، وتحريرها، 
وَعزِوها(، وملف إنشاء املالحظة )البيانات الخام األساسية(، والتقدير، بما يف ذلك حساب ُمعاِمالت 

الرتجيح، وإنشاء املتغريات املستمدة، وتحليلها، وعرضها، ونرش النتائج.

قد  املحددة  النهائية  املنتجات  كانت  إذا  ما  التقييم من فحص وتقييم  يتألف  االستقصاء:  تقييم   •
أُنِجزَت، وُنرش الناتج وأُعلن عنه عىل الوجه الصحيح، َوُوثَِّقت البيانات األّولية وُخزَِّنت، إلخ. 

النظام  بمكان تصوُّر  األهمية  البيانات الستقصاء معني، من  إعداد  البدء يف تصميم وتنفيذ نظام  قبل   -  7
. وإن التتابع الصحيح للعمليات واإلجراءات أيضاً ذو أهمية بالغة للنجاح يف تنفيذ أّي  اإلجمايل لالستقصاء املعنيَّ
استقصاء لألرُس املعيشية. وينبغي ألهداف االستقصاء أن تحدد، يف التتابع املستصوب، تصميم الناتج )كخطة 
الجدولة، مثالً، وقواعد البيانات(. فهذا بدوره سيميل األنشطة الالحقة من تصميم االستقصاء، وجمع البيانات، 

وتحضري البيانات وإعدادها، ويف النهاية، تحليل النتائج ونرشها.
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يمكن النظر إىل إعداد البيانات باعتباره عمليًة ُتحوَُّل بها اإلجابات التي ُحِصَل عليها من االستقصاء، أثناء   -  8
جمع البيانات، إىل شكل مناسب للجدولة والتحليل. وهذا يستدعي مزيجاً من األنشطة اآللية واليدوية. ويمكن أن 

يستغرق وقتاً طويالً أيضاً ويستنفد موارد كثرية، ويكون له أثر عىل جودة الناتج النهائي وتكلفته.

تخطيط االستقصاء ونظام إعداد البيانات  3 - 9

أهداف االستقصاء ومضمونه  1 - 3 - 9

ينبغي أن تكون الخطوة األوىل يف تصميم أّي استقصاء، كما نوقشت يف الفصل الثاني، صياغة أهدافه   -  9
ُذ لإلجابة  الرئيسية وتوثيقها. استقصاءات األرُس املعيشية تعطي معلومات عن األرُس املعيشية يف السكان. وهي ُتنفََّ
عىل أسئلة يمكن أن تراود أصحاب املصلحة عن السكان املستهدفني. لذلك، كما تنعكس أهداف أّي استقصاء بعينه 

يف محاولة اإلجابة عىل هذه األسئلة، يجب أن ُيعطي استبياُن االستقصاء البيانات ذات الصلة. 

يمكن، يف األحوال النمطية، تصنيف األسئلة التي ربما يحتاج أصحاب املصلحة إىل اإلجابة عليها بواسطة   -  10
استخدام بيانات استقصاء لألرُس املعيشية، يف عدد من الفئات )انظر: غليوّي، 2003(. 

تسعى مجموعة من مجموعات األسئلة إىل إثبات الخصائص األساسية للسكان الذين هم قيد الدراسة   -  11
)نسبة الفقراء من السكان، نسبة البطالة، إلخ.(.

ثّمة مجموعة أخرى من األسئلة تسعى إىل تقييم أثر التدخالت أو التطورات العامة يف خصائص األرُس   -  12
املعيشية )كنسبة األرُس املعيشية املشاركة يف برنامج معني، مثالً، كيف تقارن خصائصها بخصائص األرُس غري 

املشاركة يف الربنامج، وما إذا كانت أحوال معيشة األرُس آخذة يف التحسن أو التدهور عىل مر الزمن، إلخ.(. 

وأخرياً توجد فئة األسئلة املتعلقة بالعوامل التي تحدد ظروف األرُس املعيشية وخصائصها أو العالقات   -  13
فيما بينها )بمعنى أسئلة عما يحدث وملاذا يحدث، إلخ.(.

إجراءات االستقصاء وأدواته   2 - 3 - 9

خطط الجدولة والنواتج املتوّقعة   1 - 2 - 3 - 9

من التقنيات املفيدة ملساعدة مصّمم االستقصاء عىل تحقيق الدقة يف احتياجات املستخِدمني إىل املعلومات   -  14
إنتاج خطط جدولة وجداول صورية. الجداول الصورية هي مسودات جداول تشمل كل يشء ما عدا البيانات 
العريضة للجدول، كحدٍّ أدنى، عناوين الجدول، وعناوين  الفعلية. وينبغي أن تبني مسودة الجدول الخطوط 
األعمدة، وتبني املتغريات املهنية املراد جدولتها، ومتغريات الخلفية املراد استخدامها للتصنيف، والفئات السكانية 
)أهداف االستقصاء، أو عنارصه، أو وحداته( التي تنطبق عليها الجداول املختلفة )انظر الفصل الثاني(. ومن 
املستصوب أيضاً بياُن فئات التصنيف بأكرب قدر ممكن من التفاصيل، مع أن يف اإلمكان تعديل هذه الفئات يف 

وقت الحق، عندما تتوفر معرفة أفضل بتوزيع العيّنات عىل فئات املستجيبني. 

يمكن رؤية أهمية خطة الجدولة من عدد املنظورات. فعدد الجداول الصورية يبني إن كانت البيانات   -  15 
التي سُتجَمع ستؤدي إىل وضع جداول يمكن استخدامها. ولن تبني ما هو غري موجود فحسب، وإنما ستكشف 
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أيضاً عما هو زائد عن الحاجة. عالوة عىل ذلك، سُيعوَّض الوقت الذي ُيرَصف يف وضع الجداول الصورية بتوفري 

وقت أطول منه يف مراحل جدولة البيانات، بتخفيض الوقت الذي ُيرَصف يف تصميم وإنتاج الجداول الفعلية.

توجد أيضاً عالقة وثيقة بني خطة الجدولة وتصميم العيّنات املستخدم يف االستقصاء. فالتجزئة الجغرافية   -  16

للجداول، مثالً، ال يمكن إجراؤها إال إذا كانت العيّنة مصّممة بشكل يسمح بإجراء هذه التجزئة. 

تعطي األمم املتحدة )1982( وصفاً أكثر تفصيالً ملا تستدعيه خطة الجدولة وملختلف فوائدها.   -  17

َيه خطة الجدولة فيما يتعلق بالتخطيط  القصد مّما ُذكر أعاله هو توكيد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤدِّ  -  18

الفّعال لالستقصاء املحدد ونظام إعداد البيانات املتعلق به. غري أن من املهم توكيد أن خطة الجدولة ال تمثل 

إالّ العمود الفقري لبعض النواتج التي يمكن توقُّع تحقيقها من االستقصاء ذي الصلة. وتوجد يف استقصاءات 

فة املستمدة من  األرُس املعيشية إمكانية لتوليد ثروة من املعلومات. ويمكن رؤية مجموعة البيانات الدقيقة املنظَّ

االستقصاء بأنها الناتج الرئييس واألسايس. وغالباً ما تحتاج مجموعة البيانات الدقيقة هذه إىل أن توضع يف حزمة 

وُتتاح ألصحاب املصلحة يف شكل مقبول لدى املستخدمني وبواسطة قنوات توزيع مالئمة. 

تصميم الشكل وطباعته   2 - 2 - 3 - 9

عندما ُتحدَّد أهداف االستقصاء وخطة جدولته يمكن تطوير االستبيان )أو االستبيانات( ذات الصلة.   -  19

ُل فيها املعلومات ممن توجد لديهم إىل من يحتاجون  يؤدي االستبيان دوراً مركزياً يف عملية االستقصاء، التي ُتنَقَ

إليها )املستخدمني(. فهي الوسيلة التي ُيعرب فيها عن احتياجات املستخِدمني بطرق عملية وهي كذلك األساس 

الرئييس للُمدخالت يف نظام إعداد البيانات. 

يستفاد من لندل )2003( أن لتصميم االستبيان املراد استخدامه أثناء تعداد السكان آثاراً يف التقاط   -  20

البيانات والعكس صحيح أيضاً. فإذا ُوِجَد أن تقنيات مسح الوثائق مفيدة اللتقاط البيانات، سيلزم استخدام 

تصاميم ذات شكل محدد؛ وسوف تكون هذه األشكال مختلفة، وذلك يتوقف عىل مسألة ما إذا كان قد تقّرر شكل 

قيد البيانات يدوياً من لوحة املفاتيح إىل قرص الحاسوب. 

بغضِّ النظر عن تقنية قيد البيانات يجب أن يكون كل استبيان قابالً للتعريف بشكل منفرد. ويجب أن   -  21

ُتطبع بطاقة تعريف ذت شكل فريد عىل كل استمارة. ونظراً إىل أن إساءة تفسري بطاقة تعريف االستمارة ربما 

تسفر عن تكرار القيود وعن مشاكل أخرى، ينبغي اتخاذ تدابري لتقليل املخاطر إىل الحد األدنى. ومن البديهي 

أن تكون شفرات الخطوط املتوازية أفضل خيار لدى استخدام تقنيات املسح. وإذا أُخذ يف االعتبار قيد البيانات 

يدوياً يجب، مع ذلك، اتخاذ تدابري لكي تحتوي االستمارة عىل فحص رقمي ملنع القيود غري الصحيحة. وينبغي 

أن ُتعرَِّف شفرُة الخطوط املتوازية كلَّ استبيان تعريفاً فريداً ويجب دائماً أن تكون رقمية. ويف األحوال النمطية 

العوامل )الطبقات، ووحدات  أو توسيع نطاق  العيّنات  املتعلقة بتحديد ُمعاِمالت الرتجيح يف  املعلومات  تكون 

املعاينة األّولية، وقطاعات املناطق، والتمييز بني املناطق اإلدارية الالزمة للجدولة، إلخ.(. 

أن يكون كل  إلخ.(. ويجب  أو حي تعداد، مثالًً،  ُكتب )كتاب لكل منطقة  توضع االستمارات عادًة يف   -  22

كتاب، شأنه يف ذلك شأن االستمارات، قابالً للتعيني بصورة فريدة، ويجب أن توجد عالقة محّددة بوضوح بني 

كل كتاب ولالستمارات املوجودة فيه، لضمان كون االستمارة “س” تخص الكتاب “ص” دون غريه بشكل دائم. 

وسُتستخَدم معلومات تعريف الكتب يف جميع مرحلة إعداد البيانات، بدًءا ببيان وصول كتاب من امليدان إىل غرفة 

تصحيح االستبيانات، وتستمر حتى نهاية اسرتداد استمارة ما عند اللزوم، مثالً، لفحص يشء ما أثناء عملية 
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جدولة البيانات أو تحليلها. لذلك، يجب تقليل مخاطر إساءة تفسري معلومات تعريف كتاب معني، كإساءة تفسري 

معلومات تعريف استمارة معينة، إىل الحد األدنى.

يجب تصميم كل ميدان تصميماً يستوعب معه أكرب عدد ممكن من الرموز كمتغريات؛ فيجب، مثالً، أن   -  23

يكون أكرب عدد ممكن من أفراد األرُس املعيشية واضحاً وضوحاً تاماً بغية وضع الحجم الصحيح للميدان.

م�ن األهمية بم�كان أن نضمن ع�دم وجود أّي عي�ب يف تعريف وح�دات املالحظة، وأنم�اط التجاوز،   -  24

رئيسية  إحصائية  وحدة  عن  معلومات  يجمع  املعيشية  لألرُس  استقصاء  فكل  لالستبيان.  األخرى  والجوانب 

)الهدف الرئييس( — األرُسة املعيشية: وكذلك عن مجموعة مختلفة من الوحدات الثانوية )األهداف املرتبطة( 

داخل األرُسة املعيشية — أشخاص، بنود ميزانية، وحدات األرايض الزراعية، املحاصيل، إلخ. ويجب أن يكون 

االستبيان واضحاً ورصيحاً يف بيان ماهية هذه الوحدات ويجب أيضاً أن يضمن أن توضع لكل وحدة مالحظة 

بطاقة تعريف صحيحة كمعرٍِّف فريد لها. ثّمة طريقة متَّبعة يف العادة لتعريف األرُس املعيشية، وهي تشّكل 

جانباً هاماً أيضاً من جوانب نظام القيد اليدوي للبيانات، وهي استخدام رقم مسلسل بسيط ُيكتب عىل صفحة 

غالف االستبيان، أو تطبعه املطبعة مسبقاً. ويمثل الرقم املسلسل يف العادة تعريف االستمارة.

اآلن بصورة  ُيستخدم  البيانات  الضوئي للصور وإعدادها كوسيلة رسيعة اللتقاط  املسح  أن  إىل  نظراً   -  25

متزايدة، من املهم أيضاً تقديم بعض املناقشة للجوانب الخاصة املتصلة بتصميم االستبيان عىل نحو يكون معه 

قابالً للمسح الضوئي. ومن بني املسائل التي تظهر عند تصميم االستبيان تصميماً يسمح بإعداده بجهاز ماسح 

للصور — بوسائل منها، عىل سبيل املثال: برامج حاسوبية ملعرفة األرقام والحروف برصياً، أو معرفة األرقام 

والحروف ذهنياً، أو قراءة العالمات برصياً، وترد مناقشة هذه املسائل أدناه.

ُيستخدم يف االستبيان شفرتان اثنتان من شفرات الخطوط املتوازية. األوىل منهما هي الشفرة التي تعرِّف   -  26

يف  الصفحات متشابهة جداً  االستبيان، وهذه مسألة هامة جداً، ال سيما حني تكون  كل صفحة من صفحات 

تصميمها وشكلها. وهذه هي الوسيلة الرئيسية التي يميز بها جهاز املسح الضوئي الحاسوبي بني الصفحات 

املختلفة يف االستبيان. وتوضع شفرة ثانية ذات خطوط متوازية، مع التفسري املرتبط بالصفحة عادة، عىل كل 

صفحة من صفحات االستبيان، وتوضع هذه الشفرة نفسها بالضبط عىل كل الصفحات، لكنها تختلف من حيث 

الرتتيب املسلسل عن نظريتها يف كل استبيان الحق. هذه الشفرة تجمع صفحات االستبيان معاً، ألن إعداد االستبيان 

للمسح يفصل الصفحات بعضها عن بعض، وهي لذلك شفرة هامة جداً. 

من  جمعها  املراد  للبيانات  البيانات  قاموس  شكل  يمثل  املطبوع  الشكل  لنطاقات  الدقيق  التصميم   -  27

م نطاق مطبوع  االستقصاء. فإذا كان القصد وضع رمز لتعداد املقاطعة مؤلف من خمسة أرقام، مثالً، يصمَّ

محدد فيه مربَّع مقسم إىل خمس خانات يف االستبيان املطبوع، يوضع فيه رمز تعداد املقاطعة، ويجب وضعه يف 

هذا املربع. وإذا كانت الشاشة مصّممة لقيد البيانات يدوياً ال تكون هذه الدقة يف طباعة االستبيان رضورية، وإنما 

يكون كل ما هو مطلوب وضَع مربع يتسع لخمسة أرقام. غري أن من املهم تهذيب تصميم نظام قيد البيانات بحيث 

ُ النطاق برق�م وُيمأل تلقائياً بغية تجنُّب خروج الرقم املدخل عن مواءمة الرتتيب أو إساءة تفسري البيانات. ُيبنَيَّ

الضوئي  باملسح  أهي  القيد:  وسيلة  بحسب  كبرياً  اختالفاً  البيانات  لقيد  االستمارات  تصميم  يختلف   -  28 

أم باستخدام اآللة الكاتبة؟ وذلك ألن املسح الضوئي يعتمد للتعريف اعتماداً كلياً عىل مواقع نطاقات البيانات. 

وال يحتاج قيد البيانات باملسح، خالفاً للقيد اليدوي، إىل طباعة تعاريف النطاقات عىل االستبيان، فيما عدا شيئاً 

من تعديل النطاقات عىل كل صفحة. وإليجاد مستوى عال من الدقة يف تفسري الصور باملسح الضوئي ينبغي أالّ 
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يكون النطاق صغرياً جداً وال كبرياً جداً. وينبغي تشجيع املقاِبلني، يف تدريبهم وكذلك أثناء إدارة العمل امليداني، 

عىل كتابة األرقام والرموز بوضوح يف منتصف نطاق البيانات.

يوجد أيضاً اختالف أسايس فيما يتعلق بطريقة تصميم االستبيان إلدخال رموز املهنة، مثالً، بني عمليات   -  29

الرتميز اليدوي، املناسبة لقيد البيانات يدوياً باآللة الكاتبة والتشفري عىل الشاشة باستخدام جدول ُتستََمدُّ منه 

املعلومات مطبوع بمساعدة الحاسوب، يحتوي عىل سجّل رموز املهن عىل الشاشة. وعندما يصّمم االستبيان لقيد 

البيانات باآللة الكاتبة ُيطبع رمز التصميم عىل االستبيان لكي يستخدمه الشخص املسؤول عن تشفري االستبيان 

بعد استعراض اإلجابة املفتوحة عىل السؤال الذي نصه “ما هي مهنتك؟”. ويف حالة االستبيان املراد مسحه ضوئياً 

ال توجد رضورة مطلقة لتخصيص فراغ عىل وجه االستبيان املطبوع لهذا الغرض، ألن كتاب الرموز يشّكل جزًءا 

ٍق واحد.  من القالب املطبوع املصّمم عىل الحاسوب وُتخترص أدوار واضع الرموز وكاتب قيد البيانات إىل دور ُمَحقِّ

يف وقت قيد بيانات رمز املهنة، ُيعرض املحقق مع اإلجابة املفتوحة من الصورة املمسوحة ضوئياً، وُتعرَُض قائمة 

تتدىل عىل الشاشة برموز املهن املفهرسة لالختيار منها برسعة.

عندما ُينظر يف استخدام تقنيات املسح الضوئي تصبح جودة طباعة االستبيان أيضاً مسألة هامة. فجهاز   -  30

مثالً،  مشاكل،  تحدث  وقد  اإلنسان.  عني  من  الطباعة  أثناء  تقع  التي  لألخطاء  أكثر حساسيًة  الضوئي  املسح 

ج اللون ووضوحه، ومطبوعات مائلة   بسبب استخدام ألوان معينة أو مجموعات بعض األلوان، وتفاوتات يف تدرُّ

أو مفقودة، وأخطاء يف الرتقيم التلقائي للصفحات، وأخطاء يف التجليد. 

يعرض كاثرين )2003( ولندل )2003( بعض املسائل الرئيسية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا املسح   -  31

الضوئي إلعداد االستقصاءات اإلحصائية وعمليات تعداد السكان. 

تصميم ُنظم إعداد البيانات يف استقصاءات األرُس املعيشية   3 - 3 - 9

م إلعداد البيانات يف استقصاءات األرُس املعيشية  النهج املعمَّ  1 - 3 - 3 - 9

تصميم الُنظم واحد من األنشطة الرئيسية الالزمة يف تخطيط استقصاء األرُس املعيشية. وما يلزم أساساً،   -  32

يف هذه الخطوة، هو تحديد بيانات االستقصاء املراد جمعها ونظام إعداد البيانات بأرسه وفقاً ملرشوع ما منّظم 

رسمياً. 

يبحث جامبوا، وباريرنياتوا وروزين )1989( الفوائد التي يعود بها اعتماد واستخدام مرشوع منّظم   -  33

األرُس  الوكالة اإلحصائية، ال سيما الستقصاءات  الُنظم وتطويرها وتوثيقها داخل  لتصميم جميع هذه  رسمياً 

املعيشية وفقاً لألحكام التالية: 

يمكن أن يكون املرشوع هو الربنامج املشرتك للتعاون الالزم بني اإلحصائيني، وخرباء املوضوع  ) أ ( 

ومحليل الُنظم/املربمجني؛

ستوصف جميع عمليات االستقصاء بوضوح وتوثَّق، ويمكن توفري مراجع لها يف مرحلة الحقة.  )ب( 

وستكون الوثائق الناتجة )بمعنى مجموعة البيانات األّولية( ذات أهمية لتطوير وصيانة الُنظم ذات 

الصلة إلنتاج اإلحصائيات؛ 
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تميل تكاليف تطوير الُنظم وصيانتها إىل أن تكون باهظة يف الوكالة اإلحصائية، نظراً إىل كثرة الُنظم  )ج( 
املختلفة التي تكون الزمة يف العادة. ويميل هيكل استقصاء األرُس املعيشية إىل اتِّباع نفس النمط 
ونفس املبادئ. فهي تميل، مثالً، إىل االشرتاك يف نفس هياكل امللفات والبيانات، وُنظم الرتميز، إلخ. 
لذلك، يمكن أن تستفيد االستقصاءات الالحقة من ُنظم إعداد البيانات التي ُوضعت لالستقصاءات 

السابقة، ويتوقع أن يخفض هذا تكاليف تطويرها وصيانتها؛ 

سيكون اعتماد نهج منّظم رسمياً مسألة هامة أيضاً لتكامل االستقصاء إذا كانت ثّمة رغبة، مثالً،  )د( 
أو من جوالت مختلفة من  لبيانات من استقصاءات مختلفة  املجتمعة  التحاليل  إجراء بعض  يف 

االستقصاء نفسه. 

السمات العامة ملخطط رسمي لتصميم النُُّظم   2 - 3 - 3 - 9

يعطي هذا الجزء إشارًة إىل بعض الجوانب العامة واألساسية للمخطط الرسمي املذكور أعاله.  -  34

هيكل البيانات 

إن القرارات املتعلقة باملسألة االجتماعية املراد تحليلها، والبيانات املراد استخدامها، والتقنية اإلحصائية   -  35
املراد تطبيقها كلها أساسية للتحليل الجيد. غري أن ثّمة سؤاالً أكثر أساسيًة حتى من ذلك، وهو تعيني وتعريف 
مواضيع االستقصاء أو وحدات التحليل. وقد تم توكيد هذه املسألة يف الجزء املعني بتصميم الشكل وطباعته. 
وينبغي أثناء تصميم نظام إعداد البيانات لالستقصاء إجراء وصف أكثر رسمية وتفصيالً لوحدة )موضوع ( 

التحليل واملتغريات.

-  ويستفاد من سندغرين )1986( أنه يمكن تعيني موضوع أو وحدة التحليل بأنها أّي كيان ملموس   36
أو تجريدي )موضوع مادي، كائن حي، منظمة، حدث، إلخ.( يود املستخدمون أن يحصلوا عىل معلومات عنه. 
وتعريف املوضوع يف النهاية متصل باملسألة االجتماعية )أهداف االستقصاء( التي ُتجمع بيانات عنها وُتحلَُّل. 
وكذلك الستقصاءات األرُس املعيشية، أو مواضيعها، أو بنودها، أو عنارصها، أو وحداتها التي يود أصحاب املصلحة 
أن يحصلوا عىل معلومات عنها هي األرُسة املعيشية، مثالً، والشخص، وقطع األرض، إلخ. املوضوع األسايس يف 
معظم الحاالت هو األرُسة املعيشية، ويوجد يف العادة عدد من املواضيع املرتبطة باملوضوع األسايس، وهذا يتوقف 

. عىل االستقصاء املعنيَّ

يعرض الجدول 9 - 1 املواضيع/الوحدات املعرَّفة يف االستقصاء الديمغرايف املُجرى بني تعداَدين للسكان   -  37
يف زمبابوي سنة 1987. كانت األرُسة املعيشية هي املوضوع األسايس واملواضيع املرتبطة بها هي “الشخص”، 

و“املرأة البالغة من العمر 12 سنة أو أكثر”، و“املتوفاة” )الغرلوف، 1988(. 

لكل موضوع توجد بضعة متغريات هي موِضع اهتمام. واملتغريات هي صفات )توصيفات أو خصائص(   -  38
للمواضيع. فاملوضوع “الشخص”، مثالً، يمكن أن تكون له متغريات هي السن، والدخل، واملهنة، والوضع العائيل، 

إلخ. واملتغريات ربما تكون نوعية أو كمية.
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 الجدول 9 - 1
مثال عىل مواضيع/وحدات تحليل يف استقصاء أُِخَذ من االستقصاء الديمغرايف الذي أُجرَي بني عمليتي تعداد 

للسكان يف زمبابوي سنة 1987 

املتغريات املعرِّفةاملوضوع/الوحدة
تعريف املوضوع/

املتغريات الهامةالوحدة

املواضيع ذات الصلة

املفتاح الخارجياملوضوع

HID = تعريف األرُسة املعيشية

األرُسة املعيشية 
)املنطقة، القسم، 

القسم الفرعي(

Eanr = رقم التعداد

Ehnr = رب األرُسة 

املعيشية

البيت مجموعة من 
األشخاص يعيشون 

ويأكلون معاً يف العادة، 
وُيستثنى منه الزوار

SOH = حجم األرُسة 

املعيشية

الطبقة

املنطقة

الشخص

املتوف

HID

HID

HIDالشخص

 PID

PID = تعريف 

الشخص

الشخص فرد عادي يف 
األرُسة املعيشية أو زائر 

يف الليلة املاضية

الجنس

السن

MARSTAT = الحالة 

الزوجية

ETHNIC =مجموعة إثنية

USMEM = فرد عادي يف 

األرُسة املعيشية

RELTH = العالقة برب 

األرُسة

األرُسة املعيشية

املرأة البالغة من 
السن 12 سنة 

فما فوق

HID

HID, PID

HIDاملتوفَّون

DID =تعريف 

املتوف 

املت�وف الذي كان فرداً 
عادياً يف األرُسة خالل 
ال� 12 شهراً املاضية

SEXD = جنس املتوف

AGED = سن املتوف

HIDاألرُسة املعيشية

املرأة البالغة 12 
سنة فما فوق

 HID, DID كل امرأة بالغة من العمر
12 سنة أو أكثر وهي 
فرد عادي يف األرُسة أو 
زائرة يف الليلة املاضية

HID, DIDالشخصعدد األطفال املولودين

ينبغي أن يكون لكل موضوع تعريف فريد أيضاً. ويشري تعريف املوضوع املرتبط إىل املوضوع األسايس   -  39
 )HID( الذي هو مرتبط به. َف� “الشخص”، مثالً، يكون مرتبطاً ب� “أرسة”، وُيعرَّف بتشكيلة من تعريف األرُسة

 .)PID( أي الرقم املتسلسل داخل قائمة األرُس املعيشية ،)PID( وتعريف الشخص

مدخالت نظام إعداد البيانات 

-  تتألف املدخالت من القيم التي يحصل عليها املقاِبلون ويقيدونها وفقاً الستبيان االستقصاء.  40
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مخرجات نظام إعداد البيانات 

تتألف مخرجات النظام بصورة رئيسية من الجداول اإلحصائية )املستندة إىل خطة الجدولة(، وقواعد   -  41
بيانات تحتوي عىل بيانات جزئية وكليّة، إلخ. وتتفاوت هذه بحسب نوع املوضوع، ونوع املتغري ونوع املقياس 

اإلحصائي. واملتغريات املَُجدَولَة يف العادة “أصلية”، لكنها يمكن أيضاً أن تكون مستمدة من متغريات أصلية. 

تنظيم امللف 

ينبغي يف العادة أن يكون لدى املرء هياكل ملفات مختلفة يف مرحلة املدخالت واملرحلة السابقة للجدولة.   -  42
الً لقيد البيانات الستقصاءات األرُس املعيشية،  فملف طول املتغري، مثالً )مقابل امللف املستوي( ربما يكون مفضَّ
ألن األرُس املعيشية تختلف حجماً وتشكيالً، ومن هنا جاءت الحاجة إىل سجالّت متغرية الطول أثناء قيد البيانات. 
َتستخدم هذه الطريقة الفراغ بكفاءة لكنها غري مناسبة لعمليات اإلعداد الالحقة. غري أنه يف نهاية املطاف توجد 
يف الغالب إشارة إىل بيانات ُيراد تنظيمها يف ملفات مستوية بغية تيسري الجدولة واالستخدام األمثل ألنواع مختلفة 

مة.  من الربامج الحاسوبية املعمَّ

خريطة سري عمليات النظام: ينبغي وضع خريطة لسري عمليات استقصاء األرُس املعيشية تكون مفصلة   -  43
إىل حد معقول. الخريطة هامة ألسباب كثرية. منها، أوالً، أنها أداة لوضع جداول زمنية وتقدير املوارد الالزمة 

إلكمال عملية االستقصاء. يف األحوال العادية، تشمل األنشطة الرئيسية إلعداد البيانات ألّي استقصاء ما ييل: 

فحص البيانات وتحريرها وترميزها؛ ) أ ( 

قيد البيانات والتحقُّق منها وتصحيحها؛ )ب( 

تحويل هيكل البيانات املستخدم يف مرحلة املدخالت إىل هيكل بيانات مناسب لوضع الجداول؛ )ج( 

وضع الجداول.  )د( 

ينبغي أن تشمل خرائط سري عمليات النُُّظم أيضاً عمليات امللف األسايس كاالختيار، واإلسقاط، والبحث،   -  44
ومقابلة امللفات، واستنباط متغريات جديدة، والتجميع، والجدولة، والعرض يف شكل بياني. 

نظام التوثيق 

التوثيق الشامل الواضح )بمعنى مجموعة من البيانات الكليّة( هامٌّ لتطوير وصيانة ُنُظم إعداد البيانات   -  45
الستقصاءات األرُس املعيشية. لذلك، من األهمية بمكان توثيق امللفات والعمليات املختلفة، لكي يتسنى لألشخاص 
غري العاملني يف تنفيذ النظام األسايس أن يستخدموها ُهم أيضاً. لضمان كون الوثائق كافيًة، ينبغي استخدام قالب 

موحد وتخزينه إلكرتونياً مع بياناته. 

-  ينبغي، ما أمكن ذلك، أن ُتستخَدم نفس األسماء، ونفس الرموز، ونفس أشكال البيانات للمتغريات يف   46
ُنُظم إعداد البيانات، يف جميع االستقصاءات املختلفة التي تجريها منظمة االستقصاء، إذا كانت الرموز تحمل 
نفس املعاني. هذا عىل جانب كبري من األهمية للمتغريات التي ُتستخَدم يف تعيني السجالّت )املواضيع( يف امللف، 

ألنه يمكن أن تستخدم هذه املتغريات أيضاً عند تجميع )ضم( البيانات املأخوذة من الُنظم املختلفة. 

لتصميم شاشات قيد البيانات أو املسح الضوئي لألشكال، ُتبنى أدواُت القالب كجزء من الربنامج الحاسوبي   -  47
للمساعدة يف التوثيق؛ ويل�زم استخدامها استخداماً تاماً لتحقيق توثيق فّعال. فأشكال )نظام إعداد عمليات تعداد 
السكان واالستقصاء(، مثالً، أو قاموس البيانات للنظام املتكامل إلعداد البيانات عىل الحاسوب الصغري، تعرِّف 
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موقع كل متغري يف ملف البيانات — نقطة البداية ونقطة النهاية، سواء أكان املتغري رقماً أم حرفاً، وسواء أكان 
متكرراً أم ال، وإن كان متكرراً، كم مرة يتكّرر. ويضع القاموس أيضاً رقاع تعريف عىل القيم املوجودة داخل 
املتغري )سانت كاترين، 2003( )انظر التذييل امللحق بهذا الفصل لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن نظام إعداد 

عمليات تعداد السكان واالستقصاءات، والنظام املتكامل إلعداد البيانات عىل الحاسوب الصغري(. 

عمليات االستقصاء وإعداد البيانات   4 - 9

إنشاء األُُطر وتصميم العيّنات   1 - 4 - 9

األرُس  استقصاءات  لكثري من  األوىل  املرحلة  املعاينة يف  والرابع، وحداُت  الثالث  الفصلني  كما نوقش يف   -  48
املعيشية هي مناطق تعداد السكان املعرَّفة يف أحدث عمليات التعداد الوطني املتاحة. وإن إنشاء ملف حاسوبي 
يضم قائمة بجميع مناطق التعداد يف البلد طريقٌة مالئمة وذات كفاءة لوضع إطار العيّنات يف املرحلة األوىل، 
ن من استخدام الجدول اإللكرتوني )spreadsheet(، كربنامج  وأفضل طريقة لتحقيقه هي باستخدام برنامج يمكِّ
مايكروسوفت إكِسل، مع وضع صف واحد لكل منطقة تعداد، ووضع أعمدة لجميع املعلومات التي يمكن أن تلزم 

)انظر التذييل امللحق بهذا الفصل لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن إكِسل(. 

يجب أن يكون من السهل الوصول إىل اإلطار واستخدامه يف أعمال مختلفة، كالفرز، والرتشيح، وإنتاج   -  49
إكِسل برنامج سهل  العيّنات وتقديرها. مايكروسوفت  أن تساعد عىل تصميم  التي يمكن  املوجزة  اإلحصاءات 
االستخدام، وكثري من الناس يعرفون كيف يستخدمونه؛ وفيه وظائف الفرز والرتشيح والتجميع، التي تلزم عند 
إعداد العيّنات من اإلطار. ويمكن جلب الجداول اإللكرتونية إىل معظم الربامج الحاسوبية األخرى. ومن األكثر 

مالءمة بوجٍه عامٍّ إنشاء جداول إلكرتونية مختلفة لكل طبقة من طبقات العيّنات. 

ينبغي أن تكون محتويات سجالّت وحدات اإلطار عىل النحو التايل:   -  50

يعرِّف  له رمز  يكون  أن  وينبغي  رقمياً.  املعرِّف  هذا  يكون  أن  أّويل ويجب  ُمَعرٍِّف  إدراج  يجب   •
جميع األقسام واألقسام الفرعية اإلدارية التي توجد فيها وحدة اإلطار تعريفاً فريداً. وستكون ثّمة 
ميزة إذا كانت وحدات اإلطار مرقَّمة برتتيب جغرايف. وتكون لرموز مناطق التعداد يف العادة هذه 

الخصائص مسبقاً 

، ذلك هو اسم القرية التي توجد فيها )أو التقسيم الفرعي اإلداري  ثّمة معرِّف ثانوي وهو أيضاً هامٌّ  •
اآلخر الذي توجد فيه( وحدة اإلطار. ُتستخدم املعرِّفات الثانوية لتحديد موقع وحدة اإلطار عىل 

الخرائط يف امليدان 

ينبغي أن يشمل امللف أيضاً عدداً من خصائص وحدات املعاينة، كمقاس الحجم )عدد السكان،   •
ُتستخَدَم هذه  أن  إلخ.(. يمكن  السكان،  أو ريفية، كثافة  الوحدة حرضية  املعيشية، كون  األرُس 
اختيارها، وكمتغريات  احتمال  الوحدات مدى  إعطاء  أو  إىل طبقات،  العيّنة  لتقسيم  الخصائص 

مساعدة يف التقدير 

ات يف الوحدات، وينبغي شمول استخدام العيّنات  بيانات عملية كاملعلومات عن التغريُّ  •
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ينبغي توثيق إجراءات االختيار واحتماالت االختيار يف جميع وحدات العيّنات توثيقاً تاماً يف كل مرحلة.   -  51
وعندما ُتستخَدم عيّنات رئيسية يجب أن تكون ثّمة سجالّت تبنيِّ أيَّ وحدات العيّنات الرئيسية هي التي اسُتخِدَمت 

يف العيّنات املختارة الستقصاءات معيّنة. ويجب استخدام نظام رقم تعريف موّحد يف وحدات املعاينة. 

يمكن استخدام العيّنة الرئيسية يف ناميبيا، بناًء عىل تعداد السكان واملساكن لسنة 1991، مثاالً ملا نوقش   -  52
أعاله )مكتب اإلحصاء املركزي يف ناميبيا، 1996(. 

مثال

عيّنات  إطار  الرضوري وضع  ناميبيا، كان من  ملناطق جغرافية يف  عيّنة عشوائية  اختيار  للتمكن من 
األّولية. كانت  املعاينة  الجغرافية – وحدات  للمناطق  إطار  الغرض، ُوضع  الجغرافية. ولهذا  للمناطق 
املنطقة منها تحتوي يف املتوسط عىل 100 أرسة معيشية، وكانت معظم املناطق تضم ما يرتاوح بني 80 
و100 أرسة معيشية. وضعت قائمة املناطق من قائمة مناطق تعداد السكان واملساكن لسنة 1991. وقد 
ل وحدات معاينة أّولية ذات حجم كاٍف. كانت  ُضمَّت مناطق التعداد الصغرية إىل مناطق مجاورة لتشكِّ
القاعدة التقديرية أن تضم وحدة املعاينة األّولية ما ال يقل عن 80 أرسة معيشية. وكان ثّمة ما مجموعه 
نحو 685 1 وحدة معاينة أّولية، مصنفة يف طبقات من وحدات املعاينة األّولية إقليمية، وريفية، وحرضية 

صغرية، وحرضية. 

كان التصنيف يف طبقات بناًء عىل تصنيف ملناطق التعداد أُجرَِي أثناء األعمال التحضريية لتعداد سنة   -  53
1991. وأنشَئ ما مجموعه 32 طبقة، ووضعت فيها قوائم بوحدات املعاينة األّولية برتتيب جغرايف. يف املناطق 
الحرضية والحرضية الصغرية أُدرجت وحدات املعاينة األّولية يف القوائم بحسب مستوى دخل املناطق. وكان أعىل 

ما يف القوائم املناطق ذات الدخل املرتفع، تليها املناطق ذات الدخل املتوسط/املنخفض. 

الرئيسية لوحدات  العيّنات  إكِسل إلطار  املركزي ملفات بربنامج مايكروسوفت  أعّد مكتب اإلحصاءات   -  54
املعاينة األّولية. وضم اإلطار ما ييل: 

اإلقليم   •

رقماً فريداً لوحدة املعاينة األّولية   •

مستوى الدخل )للمناطق الحرضية فقط(   •

املقاطعة   •

رقم )أرقام( منطقة التعداد   •

عدد األرُس املعيشية بناًء عىل تعداد سنة 1991   •

مجموع عدد األرُس املعيشية يف الطبقة الواحدة   •

عدد السكان بحسب نوع الجنس، كما جاء يف التعداد   •

الحالة بالنسبة إىل العيّنة الرئيسية )ما إذا كانت وحدة املعاينة األّولية يف العيّنة الرئيسية(   •

رقم وحدة املعاينة يف العيّنة الرئيسية )لوحدات املعاينة األّولية التي هي يف العيّنة الرئيسية فقط(   •
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العيّنة  يف  هي  التي  األّولية  املعاينة  لوحدات  تضخم(  عوامل  أو  رفع  )عوامل  الرتجيح  ُمعاِمالت   •
الرئيسية فقط 

ملف  كل  يف  األّولية  املعاينة  وحدات  وُصنَِّفت  إقليم،  لكل  واحد  إكِسل  مايكروسوفت  ملف  هناك  كان   -  55
مايكروسوفت إكِسل يف مجموعات بحسب كونها ريفية؛ أو حرضية صغرية، أو حرضية — ذات دخل مرتفع؛ 

وحرضة صغرية، وحرضية ذات دخل متوسط/منخفض. 

برتسون )2003( يناقش مسائل مفصلة تتصل بالعيّنات الرئيسية. مونوز )2003( يبحث زيادة عىل   -  56
ذلك كيف يمكن إلطار حاسوبي كالذي ورد وصفه أعاله أن يثبت أهميته يف تنفيذ إجراء املعاينة الستقصاء األرُس 
املعيشية، بإرشاد اإلجراء يف جميع مراحله: تنظيم إطار املرحلة األوىل، الذي ُيبنى يف العادة عىل أساس نتائج آخر 
تعداد للسكان واملساكن )مناطق التعداد(؛ اختيار وحدات املعاينة األّولية التي تتناسب احتماليَُّتها مع حجمها 
)يقاس الحجم بعدد األرُس املعيشية أو الوحدات السكنية أو السكان(؛ وتحديث الجدول اإللكرتوني عىل أساس 
وضع قوائم بأرُس معيشية مختارة، وحساب احتماالت اختيارها، وُمعاِمالت ترجيح املعاينة املقابلة. ويعطي الجزء 
9 - 4 - 3 - 5 الوارد أدناه، واملتعلق بإجراءات تقدير النقاط وحساب ُمعاِمالت الرتجيح، مناقشة مفصلة لحساب 
احتماالت االختيار وُمعاِمالت الرتجيح املقابلة )انظر الفصل الخامس أيضاً(. وسيتم الحصول عىل البيانات الالزمة 
لهذه الحسابات من جدول إلكرتوني ورد وصفه أعاله، ويمكن إجراء حساب ُمعاِمالت الرتجيح باستخدام الجدول 

اإللكرتوني الذي وضعه مونوز.

جمع البيانات وإدارة البيانات   2 - 4 - 9

يمكن الستقصاءات األرُس املعيشية أن تنتج كميات كبرية من االستبيانات املجاب عليها. وينبغي التفكري   -  57
ملياً يف إجراءات التناول املادي واإلجراءات املحاسبية لهذه الكميات الهائلة من الوثائق وضبطها يف مرحلة مبكرة، 
إذا ما أريَد تجنُّب وقوع فوىض. وينبغي تخطيط األعمال الروتينية للتناول اليدوي لالستبيانات )وضعها يف امللفات 
واسرتجاعها( بعناية، وينبغي أن تكون جاهزة للعمل قبل أن يبدأ وصول البيانات من امليدان بوقت طويل. وثّمة 
جزء هام من هذا النظام يتطلب تقدير حجم البيانات املتوقعة لكي يتسنى الحصول عىل امللفات والصناديق، إلخ.، 
وتخصيص أماكن لها عىل الرفوف أو يف خزائن. والجزء الثاني من النظام عبارة عن سجّل يمكن قيد املعلومات 
املتعلقة باالستبيانات فيه فور وصولها، ويمكن متابعة تدفُّق البيانات عرب النظام فيها. هذه هي الجوانب الرئيسية 

إلدارة البيانات والرشوط املسبقة الهامة إلدارة أي اسرتاتيجية إلعداد البيانات لالستقصاء وتنفيذها بنجاح. 

مسألة األمن املاّدي لالستبيانات املجاب عليها مسألة هامة أيضاً يف هذه املرحلة. ويرى هذا أنه مجال ُوجد   -  58
فيه أن املسح الضوئي للصور جّذاب. وإذا ُمسحت االستبيانات بمجرد وصولها إىل املكتب تقلُّ خطورة فقدانها 
التي يف االستبيانات. واملسح الضوئي للصور يوفِّر مستوى إضافياً  للبيانات  نتيجة لحدوث يشء خطأ ممكن 
من مستويات األمن، بالسماح بمسح االستبيانات مسحاً ضوئياً يف عني املوقع وبعد خروجها من املوقع لحفظها 
بعد مسحها )إدوين، 2003(. غري أنه ينبغي مالحظة أن النجاح يف اعتماد هذه التكنولوجيا َيعتمد إىل حد كبري 
، يمكن القول  عىل كيفية استخدامها من ِقبل املؤسسة املعنية وتنظيمها وإدارتها للعمليات املتصلة بها. ومن َثمَّ
إنه بينما اسُتخدم املسح الضوئي بنجاح يف بعض البلدان، لم ينجح يف بلدان أخرى. ولكي ينجح العمل باملسح 
الضوئي ينبغي إيالء االعتبار، يف جملة عوامل أخرى، لطريقة تنظيم املكتب اإلحصائي، من حيث كون إجراءاته 
مركزية أو المركزية؛ والصورة اإلجمالية للّذين ُيجرى لهم االستقصاء، والضمانات املتعلقة بنوعية أدوات جمع 

البيانات لالستقصاء. 
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إعداد البيانات   3 - 4 - 9

تحتاج البيانات التي ُتجمع إىل وضعها يف ملف بيانات. وُيسّمى نقل البيانات من االستبيانات إىل بيانات   -  59
يقرأها الحاسوب قيد البيانات. وغالباً ما يكون من الرضوري يف هذا الصدد تقسيم القيم املتغرية، التي تعطَى 
للمرء، بتحرير  الرتميز. ويمكن  إىل فئات هذه بعبارة  التقسيم  إىل عملية  إىل فئات؛ وُيشار  كإجابات مفتوحة، 
البيانات التي ُيحَصل عليها، أن يعني البيانات الخاطئة. ويمكن بعد ذلك اتخاذ إجراءات مناسبة لفحص ما ُيشتبه 
بأنها أخطاء، مثالً، تجديد االتصال بمصدر املعلومات. ويمكن أن يتبع هذه الفحوص تحديث )تصحيح(. وتشمل 
خطوات إعداد البيانات: قيد البيانات، وترميزها، وتحريرها، وفحصها، وتحديثها/تصحيحها. ويشار إىل هذه 

الخطوات مجتمعة هنا بعبارة خطوة إعداد البيانات من عملية إعداد االستقصاء. 

اسرتاتيجيات إعداد البيانات   1 - 3 - 4 - 9

يتناول مونوز )2003( الجوانب املختلفة إلعداد البيانات وتشكيالتها بالتفصيل. ويستتبع أكثر الرتتيبات   -  60
التنظيمية شيوعاً الستقصاءات األرُس املعيشية القيام بإعداد البيانات يف مواقع مركزية، بعد جمع البيانات يف 
امليدان. وينطوي ترتيٌب َبديٌل عىل دمج قيد البيانات مع العمليات امليدانية. وأحدث االبتكارات يف هذا املضمار هو 

تقنية إجراء املقاَبلة بمساعدة الحاسوب.

اإلعداد املركزي للبيانات 

هذا هو الخيار الوحيد الذي كان موجوداً قبل مجيء الحاسوب الشخيص. وما زال يف معظم األحيان هو   -  61
النهج الرئييس املستخدم لالستقصاءات يف البلدان النامية، مع يشء من التعديل نتيجًة إلدخال الحواسيب الصغرية. 
ُيجرى قيد البيانات، بموجب هذا النهج، كعملية صناعية ُيضَطلَُع بها يف عدد من املواقع بعد املقابالت. ويمكن 

إجراؤها يف املقار الرئيسية ملكاتب اإلحصاءات الوطنية أو يف مكاتبها اإلقليمية.

إعداد البيانات يف امليدان 

ُنِظَر يف اآلونة األخرية إىل دمج أعمال مراقبة الجودة بمساعدة الحاسوب مع العمليات امليدانية عىل أنه واحد   -  62
من العوامل الرئيسية لتحسني جودة استقصاءات األرُس املعيشية وتحسني توقيتها. وبموجب هذه االسرتاتيجية، 

ُيضَطلَُع بأعمال مراقبة قيد البيانات واتساقها كجزء ال يتجزأ من العمليات امليدانية. 

يستتبع واحد من أشكال هذه العملية جعل كاتب قيد البيانات يعمل باستخدام حاسوب مكتب يف موقع   -  63
ثابت )يف املكتب اإلقليمي ملكتب اإلحصاءات الوطني، مثالً( وتنظيم العمل امليداني بحيث يزور بقية أعضاء الفريق 
كل موقع من مواقع االستقصاء )وحدة املعاينة األّولية بوجه عام( مرتني عىل األقل، إلعطاء الكاتب وقتاً كافياً لقيد 
البيانات والتحقُّق من صحتها فيما بني الزيارات. يف الزيارة الثانية والزيارات الالحقة يطرح املقاِبلون عىل األرُس 
املعيشية ذات الصلة مرة ثانية األسئلة التي اكتشف مكتب قيد البيانات فيها أخطاًء أو إغفال معلومات أو عدم 

اتساق يف املعلومات. 

يوجد نهج آخر، وهو جعل كاتب قيد البيانات يعمل عىل حاسوب صغري محمول وينضم إىل الفريق يف   -  64
زياراته ملواقع االستقصاء. ويبقى الفريق كله يف املوقع حتى يتم قيد جميع البيانات ويصفها برنامج قيد البيانات 

بأنها كاملة وصحيحة. 
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تشمل امليزات النسبية املُدركة لدمج جمع البيانات وإعداد البيانات معاً مجال الحصول عىل بيانات أعىل   -  65
جودة ألنه يمكن تصحيح األخطاء واملقاِبلون ما زالوا يف امليدان، وإمكانية توليد قواعد بيانات، ووضع الجداول 
وإجراء التحاليل بعد انتهاء العمليات امليدانية بوقت قصري جداً، واملجال األوسع لتوحيد جمع البيانات من ِقبل 

املقاِبلني.

الكهربائية باستمرار يف موقع  الطاقة  ر  الحاجة ماسة إىل توفُّ الوارد وصفهما أعاله تكون  النهجني  يف   -  66
العمليات. ويف البلدان التي تفتقر إىل اإلمداد الجيد بالطاقة الكهربائية، كمعظم البلدان النامية، ال سيما يف مناطقها 
الريفية، ال يكون من املجدي، ببساطة، استخدام هذه الخيارات. ومن الجدير بالذكر أنه توجد تحديات تنظيمية 
للنجاح يف  املسبقة  الرشوط  وإعدادها. ومن بني  البيانات  لجمع  املتحركة  املعدات  باستخدام  وَسوقية مرتبطة 
ر أماكن تخزين كافية  استخدام هذه االسرتاتيجية وجود نظام إداري فّعال؛ وأمن فّعال للمعدات والبيانات؛ وتوفُّ
يف  االحتياطية الستخدامها  كالبطاريات  املستهلكة  املواد  من  كافية  إمدادات  وتوفر  البيانات؛  من  ُنسخ  لحفظ 

امليدان.

إجراء املقابالت بمساعدة الحاسوب 

إجراء املقاَبالت الشخصية بمساعدة الحاسوب شكٌل من أشكال املقابالت الشخصية، ُيحرض املقاِبُل معه   -  67
حاسوباً محموالً أو يدوياً لكي يقيِّد فيه البيانات مبارشة يف قاعدة البيانات، بدالً من ملء استبيان مطبوع عىل 
الورق. هذه الطريقة توفِّر وقتاً يف إعداد البيانات، وُتريح املقاِبل من عبء حمل مئات االستبيانات يف جوالته. غري 
أنه مع كون التكنولوجيا متوفرة من سنني عديدة، لم ُيفعل سوى يشء ضئيل جداً بصورة جدية لتطبيق هذه 
االسرتاتيجية يف االستقصاءات املعقدة يف البلدان النامية. يمكن أن يكون اتخاذ ترتيبات للعمل بهذه الطريقة لجمع 
املعلومات باهظ التكلفة، ويتطلب أن تتوفر لدى املقاِبلني مهارات استخدام الحاسوب والطباعة. ويتطلب إجراُء 
املقاَبالت بمساعدة الحاسوب أيضاً مقاَبالٍت مرتبًة ترتيباً جيداً لها بداية ولها نهاية. غري أن معظم االستقصاءات 
يف البلدان النامية تتطلب زيارات متعددة لكل أرُسة معيشية، وإجراء مقابالت منفصلة مع أفراد األرُسة، إلخ.، يف 

عملية ليست مرتبة ترتيباً دقيقاً وإنما تعتمد عىل املهارة الشخصة للمقاِبل نفسه. 

ترميز وتحرير بيانات االستقصاء   2 - 3 - 4 - 9

ربما يمثل فحص البيانات وتحريرها وترميزها أصعب مرحلة من مراحل إعداد البيانات. ففي تنظيم   -  68
إدارة البيانات وإعدادها غالباً ما يواجه فنيو االستقصاءات املدربون حديثاً عىل أكرب الصعوبات. وإن أفضل طريقة 
إلجراء عمليات فحص البيانات وتحريرها وترميزها هي إجراء ذلك بطريقة آلية، إن أمكن ذلك. غري أنه يف حالة 
الرتميز يجب بحكم الطبيعة أن ُينظر يف الحاالت التي يتعذر فيها تعيني الرموز آلياً ويف هذه الحالة يجب بحكم 

الرضورة تعيني الرموز يدوياً.

الرتميز 

يتمثل الهدف يف إعداد البيانات بشكل مناسب لقيدها يف الحاسوب. وتنطوي عملية الرتميز بصورة رئيسية   -  69
عىل تعيني رموز رقمية إلجابات مسجلة بالكلمات )كما يف حالة املواقع الجغرافية، مثالً، واملهنة، والصناعة، إلخ.(. 
لَت من  وربما تقتيض أيضاً نسخ كلمات مسجلة صوتياً ُتحوَّل بموجبه الرموز الرقمية التي تكون قد ُعيِّنَت وُسجِّ

قبل أثناء املقاَبلة إىل صحائف ترميز.
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ينبغي إعداد كتاب يدوي إلعطاء إرشاد واضح للعاملني يف الرتميز. وينبغي أن يحتوي هذا الدليل عىل   -  70
مجموعة من الفئات غري املرتابطة، تغطي جميع اإلجابات املقبولة عىل األسئلة التي هي قيد النظر. ومن املستصوب 

يف االستقصاءات الكبرية لألرُس املعيشية توسيع نطاق الرتميز املسبق لألسئلة وإقفالها.

تحرير البيانات وفحصها 

القصد من فحص االستبيانات و/أو تحريرها هو )أ( لتحقيق االتساق داخل البيانات واالتساق داخل   -  71
الجداول وفيما بينها، )ب( للكشف عن األخطاء الخارجية والتحقُّق منها وتصحيحها أو إزالتها، ألن القيم املتطرفة 

تساهم مساهمة كبرية يف قابلية العيّنات للتغريُّ يف تقديرات االستقصاء. 

ينطوي التحرير عىل مراجعة القيود يف االستبيان أو تصحيحها. وربما ُينظر إليه عىل أنه إجراء تصحيح،   -  72
ُح، أو إجراء إحصائي ُتجرى فيه الفحوص بناًء عىل تحليل  ُتكتشف به االختالفات واملستحيالت يف البيانات وُتَصحَّ
إحصائي للبيانات. ويتجه امليل اآلن إىل قيام الحاسوب بدور متزايد يف التحرير، إما عند قيد البيانات وإما يف جوالت 
تحرير خاصة للبيانات. وإن جوالت التحرير الخاصة هذه يمكن أن تتفاعل بعُضها مع بعض وربما ال تتفاعل. 
ومعنى ذلك أن الكاتب ربما يصحح األخطاء فوراً وربما ال يصححها غري أن تصويب األخطاء األكثر تعقيداً يحتاج 
إىل وقت أطول وتحليل أعمق قبل أن يمكن إيجاد التصويب الصحيح، ولهذا تكون جوالت التحرير غري املتفاعل 
أنسب. وتورد املواد املرجعية التي كتبها أولسون )1990( مناقشة مفصلة ملختلف جوانب فحص وتحرير بيانات 

االستقصاء. 

الفحص والتحرير اليدوي: املهمة الرئيسية للفحص أو التحرير اليدوي هي الكشف عن كلمات أُغفلت   -  73 
أو عدم اتساق وغري ذلك من األخطاء البديهية يف االستبيانات قبل مراحل اإلعداد الالحقة. وينبغي أن يبدأ التحرير 
البيانات، أي يف املكتب اإلقليمي مثالً، أو يف مكتب املقاطعة   اليدوي برسعة ويف أقرب مكان ممكن إىل مصدر 

ح يف امليدان قبل إرسال االستمارات  أو مستوى أدنى منهما. واليشء املثايل هو أن ُتكتشف أغلبية األخطاء وُتصحَّ
إىل مركز اإلعداد. لذلك، يأمر التدريب ودليل التعليمات عادًة املقاِبل واملرشف بفحص االستبيانات وتصحيح أّي 
أخطاء توجد فيها يف امليدان قبل إرسال البيانات منه. هذه مهمة هامة وصعبة، يصبح أداؤها دالًَّة عىل جودة العمل 

امليداني، وفعالية اإلرشاف، وإدارة االستقصاء، إلخ. 

التحرير بمساعدة الحاسوب: يمكن التحرير بواسطة الحاسوب: )أ( بصورة غري تفاعلية يف مرحلة قيد   -  74
البيانات، أو )ب( باستخدام إعداد البيانات عىل دفعات بعد قيدها، أو )ج( باستخدام توليفة من البندين )أ( و)ب(. 
التحرير التفاعيل يميل إىل أن يكون أكثر فائدة يف حالة األخطاء البسيطة )كاألخطاء املطبعية، مثالً(: ومن شأنه 
أن يؤخر عملية التقاط البيانات يف حالة األخطاء التي تستدعي التشاور مع املرشفني. وينبغي أن ُترتك معالجة 

هذه األخطاء، بما يف ذلك األخطاء الناتجة عن عدم االستجابة، لعملية تحرير منفصلة بواسطة الحاسوب. 

ُم برامج التحرير بمساعدة الحاسوب يف الغالب باستخدام برامج قواعد بيانات مثل النظام املتكامل  ُتصمَّ  -  75
لإلعداد بواسطة الحاسوب )IMPS(، والنظام املتكامل لتحليل االستقصاء )ISSA(، ونظام إعداد تعداد السكان 
 )Microsoft Access( ومايكروسوفت أكِسس ،)Visual Basic( وبرنامج فيجيوال بايسك ،)CSPro( واالستقصاء
الربامج تمسح  أبسط  الفصل(.  بهذا  امللحق  التذييل  أعاله يف  املذكورة  الربامج  التفاصيل عن  )يوجد مزيد من 
البيانات مسحاً ضوئياً، ِسِجالً َفِسِجالً، وتالحظ االختالفات استناداً إىل قواعد تحرير مكتوبة يف الربنامج. ويف برامج 
التحرير األكثر تقدُّماً، يمكن مقارنة املتغريات )تعيني املتغريات، مثالً( بني ملف وآخر ويمكن مالحظة االختالفات. 
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ويتألف ناتج الُنظم من قوائم باألخطاء، وهذه ُتفحص يف الغالب يدوياً، مقارنًة بالبيانات الخام. وُتصّحح األخطاء 
يف نسخة من ملف البيانات الخام.

أنواع الفحوصات 

املراجعات  املراجعات، وتشمل  إخضاعها ألنواع مختلفة من  إىل  باالستبيانات  املتعلقة  البيانات  تحتاج   -  76
النموذجية مراجعات النطاق، ومراجعات مقارنًة ببيانات مرجعية، ومراجعات التخّطي، ومراجعات االتساق، 

واملراجعات الطباعية )مونوز، 2003(. 

النطاق أن تضمن أن كل متغري يف االستقصاء يحتوي فقط عىل  النطاق: يقصد بمراجعات  مراجعات   -  77
بيانات تقع ضمن نطاق محدود من القيم الصحيحة. فاملتغريات الفئوية ال يوجد فيها إالّ واحدة من القيم املحددة 
لها مسبقاً يف االستبيان ) فنوع الجنس، مثالً ال يمكن ترميزه إال ب� “1” للذكر و“2” لألنثى(. ومتغريات التسلسل 
الزمني يجب أن تحتوي عىل تواريخ صحيحة واملتغريات الرقمية يجب أن تقع بني قيم الحد األدنى وقيم الحد 
األقىص )كأن تقع بني صفر و95 سنة يف حالة السن(. وتحدث حالة خاصة يف مراجعات النطاق عندما يمكن 

فحص البيانات اآلتية من ميدانني أو أكثر توجد بينها صلة وثيقة مقارنًة بجداول مرجعية خارجية. 

سليم.  نحو  عىل  اتُّبعت  قد  التخّطي  أنماط  كانت  إذا  مما  تتحقَّق  املراجعات  هذه  التخّطي:  مراجعات   -  78
ل لطفل أجاب بالنفي عىل  ه إالّ ألطفال املدارس ال ُتسجَّ فاملراجعة البسيطة، مثالً، تتحقَّق من أن األسئلة التي ال توجَّ
سؤال أوَّيل عما إذا كان ملتحقاً باملدرسة. أما املراجعة األكثر تعقيداً فهي تتحقَّق من أن الوحدات األّولية الصحيحة 
لالستبيان قد ُملئَت لكل ُمجيب. ويفرتض أن يجيب كل فرد يف األرُسة املعيشية عىل )أو يتخّطى( أجزاء معينة من 
االستبيان، ويتوقف ذلك عىل سن وجنس الشخص املجيب. فيمكن، مثالً، إدراج النساء يف الفئة العمرية 15 - 49 

يف الجزء املتعلق بالخصوبة، أما الرجال فال يمكن إدراجهم فيه. 

مراجعات االتساق: تتحقَّق مراجعات االتساق من توافق القيم اآلتية من سؤال واحد مع القيم اآلتية من   -  79
سؤال آخر. وتكون املراجعة بسيطة عندما تأتي القيمتان من وحدة إحصائية واحدة مثل تاريخ ميالد فرد معني 
وعمره. وتشمل مراجعات االتساق األكثر تعقيداً من وحدتني مختلفتني أو أكثر من وحدات املشاهدة. مثال ذلك 

أنه ينبغي أن يكون الوالدان أكرب من أطفالهما ب� 15 سنة عىل األقل. 

مراجعات الطباعة: من أخطاء الطباعة العادية عكس َموِقَعي رقمني )كأن ُيكتب “14” بدالً من “41”( يف   -  80
القيود الرقمية. هذا الخطأ فيما يتعلق بالسن يمكن كشفه يف مراجعات االتساق يف الحاالت الزوجية أو العالقات 
األرُسية. فإذا كان شخص متزوج أو أرمل يبلغ من العمر 41 سنة، وُقيد عمره خطأً 14 سنة، يظهر الربنامج 
إشارًة لوجود الخطأ يف مراجعة الحالة الزوجية. غري أن نفس الخطأ يمر بسهولة إذا وقع يف قيد النفقات الشهرية 
عىل اللحم، وال يالحظه الربنامج ألن كال املبلغني 14 دوالراً و41 دوالراً جائز. ومن اإلجراءات العادية للكشف عن 

هذا الخطأ أن تقيد البيانات من كل استبيان مرتني من ِقبل كاتبنَي مختلَفني.

معالجة البيانات املفقودة 

عندما يصل االستقصاء إىل مرحلة اإلعداد، من املؤكد أن يكون ثّمة قدر كبري من البيانات املفقودة. فقد   -  81
تكون بعض األرُس املعيشية قد انتقلت من مسكنها أو رفضت اإلجابة عىل االستبيان. أو ربما تكون بعض األسئلة 
يف االستبيان قد ُتركت دون جواب؛ أو ربما تكون بعض البيانات مزيَّفة أو غري متسقة مع معلومات أخرى يف 

االستبيان. والنتيجة، أيًّا كان السبب، هي عدم وجود قيد ما أو وجود خانات فارغة أو فارغة جزئياً يف السجل. 
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من املهم التمييز بني البيانات املفقودة — بمعنى أن بيانات كان يجب أن تكون موجودة لكن قيمتها   -  82
الصحيحة غري معروفة — والبيانات التي قيمتها صفر. فيمكن، مثالً، أن يكون استبيان ما فارغاً ألن األرُسة 
رفضت املشاركة، بينما يمكن أن يكون جزء من استبيان آخر فارغاً ألن األرُسة لم تزرع أّي محصول يف حقولها، 
مثالً. يف الحالة الثانية، يجب أن يكون يف خانة املتغري “املساحة املزروعة” صفر. ينبغي إبقاء هذه القيود يف امللف 

من أجل التحليل والجدولة.

يتوقف النهج الذي يجب اتخاذه بشأن البيانات املفقودة فعالً عىل نوع البيانات املفقودة. فيمكن أن يكون   -  83
عنرص مختار من عنارص العيّنة مفقوداً كله بسبب رفض األرُسة املشاركة يف االستقصاء أو عدم قدرة األرُسة 
املستجيبة عىل اإلجابة عىل مجموعة األسئلة الواردة يف االستبيان بأرسها. ويف هذه الحاالت قيل إنه حدث تدوين 

“عدم استجابة الوحدة”.

إذا استطاع املستجيب اإلجابة عىل بعض األسئلة فقط دون غريها، ُيقال إنه حدث “عدم استجابة عىل بند/  -  84
عدم استجابة جزئي”، ألنه ُحِصَل عىل بعض البيانات بشأن األرُسة املعيشية ال ُكلِّها.

-  تثري البيانات املفقودة من أّي النوعني مسألة تقديرات متحيزة يف االستقصاء، كما َتَكرََّر تأكيُد ذلك يف هذا   85
الدليل. لالطالع عىل مناقشة مفصلة بشأن ُمعاَملة مالئمة لعدم االستجابة، بما يف ذلك طرق تعديلها، انظر الفصل 

السادس.

يف حالة عدم االستجابة الجزئي ربما يكون من الرضوري، لتحقيق االتساق يف املجاميع، االستعاضة عن   -  86
القيم املفقودة بتقديرات معقولة. وهذا يسمى العزو ]االستعاضة عن القيمة املفقودة بقيمة مناظرة من استقصاء 
مشابه[، كما لوحظ يف الفصل السادس. توجد ُنُهٌج مختلفة يمكن استخدامها لعزو القيم البديلة. ومن هذه النهج 

ما ييل: 

عزو متوسط القيمة: استخدام متوسط القيمة )يف وحدة املعاينة األّولية أو مجموعة البيانات كلها(   •
للتعويض عن القيمة املفقودة؛ 

العزو من “السطح الساخن”: استعارة القيم املفقودة من سجل )مانح( شبيه بالسجّل الناقص.   •
وينبغي أن يكون السجل املانح قد اجتاز جميع فحوص التحرير؛

كاملة  بيانات  من  مستمد  آخر  متغري  مع  ِنسبة(  )َتراُجع،  عالقة  استخدام  اإلحصائي:  العزو   •
لالستعاضة بها عن القيمة املفقودة.

ما ُذكر أعاله ما هو إالّ بعض الطرق املتاحة للعزو: توجد عدة طرق أخرى لهذا الغرض. تتوقف كفاءة   -  87
العزو، طبعاً، عىل مدى نجاح نموذج العزو )املستعاض به( يف التكافؤ مع عدم االستجابة. فيما يتعلق باختيار 
املعلومات املساعدة املتاحة، من املهم أن تكون ثّمة عالقة بني املتغري واملتغري املراد االستعاضة عنه )انظر أولسون 

)1990( لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن هذه املسألة(.

قيد البيانات   3 - 3 - 4 - 9

الهدف من قيد البيانات هو تحويل املعلومات املكتوبة عىل الورق يف االستبيان إىل ُمنتَج وسيط )ملفات قابلة   -  88
للقراءة بالحاسوب(، ينبغي تهذيبه زيادة عىل ما هو عليه بواسطة برامج تحرير وعمليات كتابية بغية الحصول 
عىل ما يسمى بقواعد بيانات نظيفة كُمنتَج نهائي. يف املرحلة األّولية من مراحل قيد البيانات تكون األولوية للرسعة 

وضمان كون املعلومات التي يف امللفات تتفق اتفاقاً تاماً مع املعلومات التي ُجمعت يف االستبيانات. 
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يجب أن ُيتخذ القرار بشأن الطريقة املستخدمة يف قيد البيانات املنقولة من االستبيانات إىل الحاسوب يف   -  89
مرحلة مبكرة، ألن ذلك يؤثُِّر كثرياً يف سري العمل األسايس، وتقنية تخزين البيانات، وتصميم الشكل، وكذلك يف 

تشكيل هيئة املوظفني العاملني يف ذلك. 

قيد البيانات من لوحة املفاتيح إىل قرص الحاسوب 

يشتمل قيد البيانات من لوحة املفاتيح إىل قرص الحاسوب عىل طباعة بيانات ُمشفَّرة عىل قرص صلب،   -  90
مثالً، أو قرص صغري، أو قرص مدمج. وقد اكتسبت منظمات استقصاء كثرية يف البلدان النامية خربة كبرية يف 
استخدام هذه الطريقة لقيد البيانات. وهذا هو النهج الرئييس املستخدم وقد تعزز استخدامه بمجيء الحواسيب 

الشخصية والربامج الحاسوبية ذات الصلة.

تطبيق قيد البيانات: يتألف تطبيق قيد البيانات عادة من ثالث وحدات. الوحدة األوىل هي عندما تقيَّد كل   -  91
املعلومات. والوحدة الثانية، للتحقُّق من البيانات املقيَّدة، هي عندما ُيشهد بجودة البيانات املقيدة ومتابعة أداء 
الكتبة الذين قيدوا البيانات. والوحدة الثالثة هي لتصويب املعلومات املقيدة، إذ ربما تدعو الحاجة إىل تصحيح 

أخطاء يف القيم لم ُتكتَشف أثناء قيد البيانات أو أثناء عملية التصحيح.

البيانات  قيد  املسؤول عن  الشخص  منها  يختار  رئيسية،  قائمة  العادة  البيانات يف  قيد  لتطبيق  توجد   -  92
الوظيفة التي يحتاج إليها: قيد البيانات أو التحقُّق منها أو تصويبها. ويجب عىل املستخِدم، قبل أن يبدأ العمل 
بالقائمة، أن يشهد، بعد وضع اسم املستخِدم وكلمة املرور، أنه مأذون له بدخول التطبيق. وإذا تعذَّر عليه الدخول 
)أي إذا كان ثّمة خطأ يف اسم املستخِدم أو كلمة املرور(، ُيغلق التطبيق فوراً. جميع أسماء املستخِدمني وكلمات 
املرور مخزونة يف جدول يف آخر امللف الذي تشفَّر فيه كلمات املرور. وعندما يدخل املستخِدم إىل النظام بكلمة 

مرور صحيحة ُتَحدَُّث الجداول التي يف نهاية امللف. 

وحدة قيد البيانات: وحدة قيد البيانات هي الصلة بني االستبيان وملف البيانات أو قاعدة البيانات. يجب   -  93
أن يكون نظام اإلدخال هذا بسيطاً َيسُهل عىل كاتب قيد البيانات استخدامه. وتوجد بعض املتطلبات الهامة التي 

تشرتط ما ييل: 

يجب أن تبدو شاشة قيد البيانات أشبه ما تكون بالصفحات املقاِبلة لها من االستبيان. فبهذا يسهل   •
عىل كاتب قيد البيانات من نظره إىل االستبيان تحديد الخانة املقاِبلة عىل الشاشة.

الرسعة يف قيد البيانات أمر بالغ األهمية. وال يريد الكاتب أن ينتظر حتى ُيَق�يَِّم له نظام الحاسوب   •
النظام  أن  التقييم رسيعة جداً؛ وهذا يعني ضمناً   كل قيمة يقيِّدها. لذلك يجب أن تكون عملية 

ال يستطيع البقاء عىل اتصال بالجهاز الخادم أكثر من الالزم، ويعني ذلك يف هذه الحالة أن القيم 
لن ُتحفظ يف قاعدة البيانات حتى يتم قي�د جمي�ع القيم املتعلقة باألرُسة املعيشية. العيب هنا هو 
أن البيانات املقيدة حالياً عن األرُسة املعيشية ُتفقد إذا أُغلق التطبيق لسبب ما. غري أن فائدة الرسعة 

العالية نسبياً أهم من هذا.

ينبغي أن يكون لكل قيمة يف االستبيان رمز رقمي للتمكني من استخدام لوحة مفاتيح رقمية، وهي   •
أساس الرسعة العالية. 

ينبغي أن يكون لوحدة قيد البيانات جهاز متغري ملراقبة الصحة يتلّقى منه كاتب البيانات إشارة إىل   •
خطأ حينما يقيد قيمة غري صحيحة. ويجب أن ُيعنى جهاز مراقبة الصحة أيضاً بالقيم ذات الصلة؛ 

فإذا كانت لنوع الجنس القيمة “1” )للذكور(، يجب تعطيل املعلومات املتعلقة بالخصوبة. 
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ينبغي طبعاً أن يطلق برنامج قيد البيانات إشارة خطأ إىل أّي وضع يبدو أنه مستحيل منطقياً   • 
أو طبيعياً ) كأن تكون ابنة، مثالً، أكرب سناً من أمها(، أو أنه مستبعد جداً )كأن تكون ابنة أصغر 

من أمها بفرتة أقل من 15 سنة(. 

من األهمية بمكان متابعة عدد رضبات املفاتيح ووقت قيد البيانات الستخدامهما إحصائياً فيما   •
بعد، للتنبُّؤ بمجموع الوقت الذي استغرقه قيد البيانات. 

وحدة التحقُّق من البيانات: الغرض من نظام التحقُّق هو تقديم معلومات عن جودة البيانات املقيدة   -  94
ونسبة فشل كل كاتب من كتبة قيد البيانات. ويكون تصميم شاشة هذه الوحدة نفس تصميم شاشة وحدة قيد 
البيانات، دون أّي فرق منظور بينهما. والفرق الرئييس، بدالً من ذلك، ال يقف عند حد أن عدد رضبات املفاتيح 
ق الكيل، حيث يتم تحقيق كل مناطق  ق، التحقُّ موجز، وإنما يوجد عدد األخطاء أيضاً. وتشمل خيارات نوع التحقُّ
ق بالعيّنة، حيث يتم التحقُّق من بعض مناطق التعداد  التعداد واالستبيانات يف منطقة التعداد املحّققة، أو التحقُّ

وبعض االستبيانات فقط. 

وحدة تصويب البيانات: ُتستخدم وحدة تصويب البيانات بصورة رئيسية لتصحيح البيانات التي لم يكن   -  95
يف اإلمكان، لسبب من األسباب، إكمالها يف وحدة قيد البيانات. ويمكن يف هذه الوحدة إضافة، أو حذف، أو تحديث 

معلومات ترتاوح م�ن معلومات أرُسة معيشية كاملة إىل معلومات قيمة واحدة.

تطبيق إدارة املرشف: تطبيق اإلدارة هو األداة التي يحقق بها املرشفون التغيريات يف قاعدة البيانات. وُتستخدم   -  96
األداة بصورة رئيسية لتصحيح ملف املجموعات الرئييس، وتلّقي التقارير عن أداء املستخدمني. ومن املهم أن:

يسيطر املرشفون سيطرة كاملة عىل ملف الدفعات الرئييس من التطبيق. ويتسنى لهم أن يضيفوا   •
أو يحذفوا أو يحدِّثوا املعلومات التي يف ملف الدفعات الرئييس

يمكن أن ُيضاَف مستخِدمون وأن ُتحذف أسماؤهم، وأن ُيحصل عىل قائمة كاملة بكل املستخِدمني.   •
ويمكن مراجعة وضع جميع املستخِدمني، أو مراجعة مستخِدم واحد فقط

يمكن مراجعة إحصاءات رضبات املفاتيح وطبعها. ويمكن اختيار فرتات زمنية مختلفة   •

يمكن مراجعة نسبة فشل مستخِدم واحد، ومتوسط ِنسب فشل كل املستخِدمني وطباعتها  •

يمكن إعادة ترتيب وضع منطقة تعداد لقيد البيانات أو للتحقُّق من البيانات  •

يمكن الحصول من هذا التطبيق عىل جميع املعلومات التي يحتاج إليها املرشفون إلدارة عملهم  •

يتناول سفينسون )1996( بالتفصيل مختلف جوانب ُنظم قيد البيانات من لوحة املفاتيح إىل قرص الحاسوب.

الحاسوب: توجد مناهج عديدة لتطوير برامج قيد  املفاتيح إىل قرص  البيانات من لوحة  ُنظم قيد  مناهج   -  97
البيانات وتحريرها متاحة يف األسواق. فقد أثبت نظام إعداد تعداد السكان واالستقصاء، وسلفه النظام املتكامل لإلعداد 
بالحاسوب الصغري، قدرتهما عىل دعم تطوير برامج فّعالة لقيد البيانات وتحريرها لالستقصاءات الوطنية املعقدة يف 

كثري من البلدان النامية. وأثبت الربنامجان أيضاً أنه يسهل الحصول عليهما واستخدامهما )مونوز، 2003(. 

املسح الضوئي 

استخدام املسح الضوئي يف إعداد بيانات تعداد السكان واالستقصاءات آخذ باالزدياد برسعة. فقبل بضع   -  98
سنوات فقط كان قيد البيانات يف الربامج الرئيسية مرادفاً للنظام العامل بلوحة املفاتيح. ولم تكن برامج منافسة 
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كثرية متاحة يف السوق. أما اليوم فقد تغري املشهد، وأصبحت أكثر ُنُظم قيد البيانات مبيعاً ُكلُّها تستند إىل تقنيات 
املسح الضوئي. توجد بضعة أقسام فرعية لهذه التقنيات، ولكل منها ميزاته ونقاط ضعفه. ومن بني أكثر التقنيات 
شيوعاً ما ييل: التعرُّف عىل الحروف ضوئياً، وهذا يعني التعرُّف عىل الحروف املطبوعة بالحاسوب؛ والتعرُّف 
الذكي عىل الحروف، وهذا يعني التعرُّف عىل الحروف املكتوبة بخط اليد؛ والتعرُّف الضوئي عىل العالمات، وهذا 
يعني التعرُّف عىل العالمات املرسومة بقلم الحرب أو قلم الرصاص يف مواقع مقررة سلفاً، ويكون ذلك عادة يف 
مربعات العالمات؛ والتعرُّف عىل ِشفرة الخطوط املتوازية، وهذا يعني التعرُّف عىل البيانات املَشفَّرة يف ِشفرات 

الخطوط املتوازية املطبوعة.

لالستقصاءات  الضوئي  املسح  تكنولوجيا  باستخدام  يتعلق  فيما   ،)2003( لندل  كتبه  مّما  ُيستفاد   -  99
اإلحصائية وعمليات تعداد السكان، أن الخيار هو بصورة رئيسية بني التعرُّف الذكي عىل الحروف والتعرُّف 
بينما  العالمات،  عىل  الضوئي  التعرُّف  يفضل  السكان  من  كبري  عدد  فيه  الذي  فالبلد  العالمات.  عىل  الضوئي 
االستبيان املعقد يفضل التعرُّف الذكي عىل الحروف. التعرُّف الضوئي عىل العالمات يقيد تصميم االستمارة لكنه 
يوفر اإلعداد الرسيع ويتطلب من املوظفني مهارة أقل نسبياً. أما التعرُّف الذكي عىل الحروف فيسمح بالحرية يف 
تصميم االستمارات لكن اإلعداد به يتطلب رسعة أكرب يف الحاسوب ومهارة أكثر من املوظفني. شفرات الخطوط 
املتوازية ُتستخدم يف العادة فقط الستعادة معلومات التعريف، كأرقام االستمارات، مثالً، ألن شفرة الخطوط 

املتوازية تستخدم معلومات فحص األرقام لتقليل األخطاء إىل الحد األدنى. 

أثناء عملية املسح الضوئي ُتمسح االستبيانات برسعة ترتاوح بني 40 و90 صحيفة ذات صفحتني يف   -  100
الدقيقة. والرسعة هي أهم عامل يف تقرير اختيار املسح الضوئي عىل األشكال التقليدية لقيد البيانات التي تستخدم 
لوحة املفاتيح لطباعة البيانات. ثم ُيستخدم برنامج املسح الضوئي لتعيني صفحات االستبيان وتقييم مضمونها 
 باستخدام التعرُّف الذكي عىل الحروف والتعرُّف الضوئي عىل العالمات. وُترسل البنود التي هي موضع سؤال 
أو التي هي بحاجة إىل تشفري إىل املحقِّق، الذي يستعرض البنود املكتوبة بخط سيّئ ويشفر االستبيانات املفتوحة 
من الجداول اإللكرتونية التي تتدىل عىل الشاشة، والتي تشّكل جزًءا أساسياً من القالب. ويوجد قدر كبري من املرونة 
فيما يتعلق بكيفية أداء مراجعات التحقُّق هذه، وذلك يتوقف عىل كيفية تنظيم قالب املسح الضوئي. ويمكن 

مراجعة املتغريات الحاسمة كلياً أو جزئياً لرفع مستوى دقة اإلجابة املسجلة يف ملف البيانات. 

أُظهر أن استخدام عملية املسح الضوئي للصور يمكن أن تزيد كفاءة تسجيل البيانات بنسة 70 يف املائة   -  101
)إدوين، 2003(. ويمكن إبطال كثري من املشاكل املرتبطة باملسح الضوئي بواسطة التنظيم التقني الصحيح 
للعملية. ويمكن معالجة مشكلة الصفحات املفقودة أو غري املتوافقة مع غريها باستخدام شفرات متوازية الخطوط 
مطبوعة مسبقاً يف االستبيان. وإذا وجدت صيانة صحيحة وإرشاف صحيح، واسُتخدما باعتبارهما َمرَكبَة للوصل 
بني مختلف صفحات االستبيان. وإذا كانت ثّمة صيانة صحيحة وإرشاف صحيح عىل املعدات والربامج الحاسوبية 
فإن تكلفة عملية املسح الضوئي )بما يف ذلك رشاء املعدات والربامج الحاسوبية( ربما يظهر أنها أقل كثرياً من 

تكلفة عملية طباعة البيانات باستخدام لوحة املفاتيح. 

كانت الخربة يف استعمال املسح الضوئي الستقصاءات األرُس املعيشية محدودة جداً بوجه عام، ال سيما يف   -  102
اإلقليم الواقع جنوبي الصحراء الكربى. غري أن استخدامه يف جولة سنة 2000 من عمليات تعداد السكان واملساكن 
كان كبرياً جداً، وربما يمثل نقطة تحوُّل فيما يتعلق باعتماده بوجه عام. فقد اسُتخدم املسح الضوئي يف كينيا، 
مثالً، وجمهورية تنزانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وزامبيا يف أحدث عمليات التعداد التي أجريت فيها. 
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ويف اآلونة األخرية اسُتخدم أيضاً يف جميع استبيانات املؤرشات الرئيسية للرفاه االجتماعي، مدفوعاً بالبنك الدويل. 
واعتمدته بلدان مثل ناميبيا وجنوب أفريقيا أيضاً يف برامجها الستقصاء األرُس املعيشية.

هيكل امللفات وتنظيم مجموعات البيانات   4 - 3 - 4 - 9

تخزين البيانات

النموذجية عىل معلومات عىل مستوى األرُس  التي تحتوي يف األحوال  يف استقصاءات األرُس املعيشية،   -  103
املعيشية وعىل مستوى الفرد كليهما، يمكن أن يستدعي استخدام حيز التخزين بكفاءة قالباً تبعياً أو متغري الطول 
من قوالب امللفات، ألن األرُس املعيشية املختلفة تحتوي عىل عدد مختلف من األفراد امللحقني باألرُسة. وإن امللف 
املستوي، الذي يشغل نسبة كبرية بال لزوم من الحيز الفارغ، ال يكون مالئماً إالّ إذا أشارت جميع األسئلة إىل األرُسة 
كوحدة إحصائية، لكن األمر ليس كذلك، كما أشري أعاله. فبعض األسئلة تشري إىل وحدات إحصائية ثانوية تبدو 
يف األعداد املتغرية داخل األرُسة املعيشية، كاألشخاص واملحاصيل والبنود االستهالكية وما أشبه ذلك. وإن تخزين 
سن وجنس كل فرد من أفراد األرُسة املعيشية كمتغريات مختلفة عىل مستوى األرُسة املعيشية سيكون فيه تبديد 

ألن عدد املتغريات الالزمة سُيعرَّف بحجم أكرب األرُس املعيشية بدالً من متوسط حجم األرُسة املعيشية.

سوف ُيستخَدم امللف املتغري الطول يف األحوال العادية لقيد بيانات استقصاءات األرُس املعيشية. وألن   -  104
األرُس املعيشية تختلف يف حجمها وتكوينها، ستلزم سجالّت متغرية الحجم أثناء قيد البيانات. ومع أن كل نوع 
من أنواع السجالّت سيكون ثابتاً من حيث الطول والقالب، ستوجد أنواع مختلفة من السجالّت يف امللف الواحد. 
وسيكون كل ملف أساساً صورة حاسوبية لالستبيانات كما ُملئَت. وسوف يشّكل كل خط أو مجموعة يف االستبيان 
سجالً. وسيبدأ كل سجّل بخيط من املحددات التي تصل السجّل باألرُسة املعيشية ووحدة املالحظة، وهلم جراً. 
هذه الطريقة تستخدم الحيز بكفاءة لكنها غري مالئمة لإلعداد يف وقت الحق، حيث يصبح الرجوع إىل البيانات 

من ملفات مختلفة مسألة حرجة.

يستخدم نظام إعداد تعداد السكان واالستقصاء )CSPro(، مثالً، هيكل ملفات يتناول التعقيدات التي   -  105
تظهر يف التعامل مع وحدات إحصائية مختلفة كثرية تناوالً جيداً، بينما يقلل متطلبات التخزين إىل الحد األدنى 

ويتقابل جيداً مع الربامج الحاسوبية اإلحصائية يف املرحلة التحليلية. 

-  يحافظ هيكل البيانات عىل تطابق واحد مع واحد بني كل وحدة إحصائية مالحظة والسجالّت املوجودة   106
يف امللفات الحاسوبية، مستخدماً نوعاً مختلفاً من السجالّت لكل نوع من الوحدات اإلحصائية. فإلدارة البيانات 
الواردة يف قائمة األرُس املعيشية، مثالً، ُيَعنيَّ نوع من السجالّت للمتغريات التي يف القائمة، وتخزن البيانات املقاِبلة 
البنود  النوع. وكذلك يف وحدة استهالك األغذية، يقابل نوع من السجالّت  لكل فرد يف سجّل مستقل من ذلك 

الغذائية، وُتخزن البيانات املقاِبلة لكل بند فردي يف سجالّت مختلفة من هذا النوع. 

ُيسَمُح بتفاوت عدد السجالّت التي يف كل نوع من أنواع السجالّت. فهذا يوفر حيز التخزين الالزم، ألن   -  107
امللفات ال تحتاج إىل السماح لكل حالة بأن تكون أكرب ما يمكن.

عقب إدراج املحدِّدات، ُتسجل البيانات الفعلية، التي يسجلها االستقصاء لكل وحدة بعينها، يف ميادين   -  108
ثابتة الطول بنفس ترتيب األسئلة يف االستبيان. وُتخزن جميع البيانات الفعلية بالقالب القيايس للّشفرة املعيارية 

 .]ASCII :األمريكية لتبادل املعلومات ]املسماة أسكي
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يوِرُد مونوز )2003( والبنك الدويل )1991( مناقشات أكثر تفصيالً بشأن إدارة ملفات استقصاءات   -  109
األرُس املعيشية.

ترتيب هياكل مجموعات البيانات الستخدامها يف عمليات أخرى 

لتيسري التحليل املالئم يجب أن تضم قاعدة البيانات املرتبطة جميَع املعلومات عن إجراء املعاينة؛ ورقاع   -  110
تعريف لطبقات تصميم العيّنة، ووحدات املعاينة األّولية، ووحدات املعاينة الثانوية، إلخ.؛ وُمعاِمالت ترجيح العيّنة لكل 

وحدة معاينة. هذه املعلومات تلزم لتقدير اإلحصاءات الالزمة، ولتقدير أخطاء املعاينة يف هذه التقديرات أيضاً.

غالباً ما يكون رضورياً، بعد قيد البيانات، أن ُيعاد تشكيل هيكل مجموعة البيانات وتوليد ملفات جديدة،   -  111
وتسجيل بعض ميادين البيانات القائمة من أجل تعريف متغريات جديدة أنسب للجدولة والتحليل. ربما يكون 

هذا رضورياً للسماح بأداء بعض العمليات يف البيانات، بما يف ذلك عملية التقدير.

ربما يحتوي أول ملف بيانات كامل لالستقصاء يف الواقع معلومات عن وحدات معاينة من مختلف   -  112
املجموعات السكانية )روِزن، 1991(. فإلجراء استقصاء مليزانية األرُس املعيشية، مثالً، يمكن أن توجد البيانات عن 
األرُس املعيشية املعاَينة واألشخاص املعاَينني يف نفس امللف األّويل. ولتقدير الخصائص اإلحصائية لألرُس املعيشية 
ولألشخاص، يحتاج املرء إىل ملف فيه سجّل واحد لكل أرسة معيشية معاَينة وسجّل واحد لكل شخص معاَين، عىل 
حدة. وُتستخدم مجموعات البيانات أو امللفات، املستندة إىل األرُس املعيشية كوحدات )مواضيع(، إلنتاج إحصائيات 
)جداول( عن أشخاص من أرس معيشية خاصة. وُتستخدم مجموعات البيانات أو امللفات، املستندة إىل األفراد 

كوحدات )مواضيع(، إلنتاج إحصائيات )جداول( عن أفراد من أرس معيشية.

استقصاءات  من  امللفات،  من  رئيسيان  نوعان  النمطية  األحوال  يف  يوجد  أعاله،  ُذكر  مّما  يتجىل  كما   -  113
األرُس املعيشية: ملفات األرُس املعيشية، وملفات األفراد )األشخاص كالً عىل حدة(. امللفات، يف معظم الحاالت، 
ملفات أرُس معيشية بمعنى أنها تحمل قيماً ملتغريات األرُس املعيشية )متغريات تتصل بوحدة مالحظة أو موضوع 
“أرُسة معيشية”( بعض هذه امللفات ملفات فردية )ملفات أشخاص(، بمعنى أنها تحمل قيماً ملتغريات بشأن 
أفراد )متغريات تتصل بوحدة مالحظة أو موضوع “شخص”(. وستحتوي ملفات البيانات الكاملة والنهائية 
)مجموعات البيانات( عىل معلومات عن جميع األرُس املستجيبة واألفراد املستجيبني من كل وحدة من وحدات 

املعاينة األّولية املشمولة باالستقصاء. 

ح الجدول 9 - 2 الوارد أدناه كيف أُعيد تنظيم امللف الكبري لالستقصاء الديمغرايف الذي أُجرَِي  يوضِّ  -  114
بني عمليتي تعداد للسكان يف زمبابوي يف سنة 1987، لتيسري مزيد من إعداد البيانات. واملثال الثاني، يف الجدول 
9 - 3 يعرض ملفات نمطية الستقصاء ميزانيات األرُس املعيشية. وتستند هذه األمثلة إىل موادَّ َعِمَل عليها الَغرلوف 

)1988( وروِزن )1991(. 
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الجدول 9 - 2
ملفات األرُس املعيشية واألفراد املستخَدمة يف االستقصاء الديمغرايف الذي أُجرَي بني عمليتي تعداد للسكان يف 

زمبابوي يف سنة 1987 

املضمونالنوعامللف

ملف األرُسة أرسة معيشية
املعيشية

تعريف األرُسة )اإلقليم، املنطقة، املقاطعة، إلخ.(

إجابات عىل كل األسئلة املتصلة باألرُسة املعيشية

متغريات، مثل حجم األرُسة املعيشية مستمدة )من ملفات أفراد األرُسة(، إلخ.

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف الشخصملف فرديشخص

الخصائص الديمغرافية: السن، نوع الجنس، الحالة الزوجية، فرد عادي يف األرُسة املعيشية، 
العالقة برب األرُسة املعيشية

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف الشخص املتوفملف فرديشخص متوف

تفاصيل عن الشخص املتوّف الذي كان فرداً عادياً يف األرُسة: نوع الجنس، السن )السن عند الوفاة(

امرأة البالغة 12 
سنة فما فوق

HID, PIDملف فردي

تفاصيل عن كل امرأة، يف األرُسة املعيشية، ال يقّل عمرها عن 12 سنة

الجدول 9 - 3
امللفات النمطية الستقصاء ميزانيات األرُس املعيشية 

املضمونالنوعامللف

تعريف األرُسة املعيشية )اإلقليم، املنطقة، املقاطعة، إلخ.(ملف األرُسة املعيشيةاألرُسة املعيشية

إجابات عىل كل األسئلة املتصلة باألرُسة املعيشية

متغريات، مثل حجم األرُسة املعيشية مستمدة )من ملفات أفراد األرُسة(، إلخ.

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف الشخصملف فرديأفراد األرُسة

الخصائص الديمغرافية: السن، نوع الجنس، الحالة الزوجية، املستوى 
التعليمي، إلخ.، ألفراد األرُسة

معلومات عن األنشطة الرئيسية: وضع العمالة، املهنة، إلخ.

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف الشخص، زائداً تعريف مصادر الدخل:ملف فرديالدخل

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف بنود الغذاءملف األرُسة املعيشيةالغذاء

النفقات عىل األغذية:

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف بنود السلعملف األرُسة املعيشيةسلع أخرى غري معمرة

النفقات عىل السلع:

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف بنود السلع املعمرةملف األرُسة املعيشيةسلع معمرة

النفقات عىل السلع املعمرة:

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف البنود الزراعيةملف األرُسة املعيشيةالزراعة

النفقات عىل الزراعة:

تعريف األرُسة املعيشية زائداً تعريف بنود رأس املال الزراعيملف األرُسة املعيشيةرأس املال الزراعي

النفقات عىل رأس املال الزراعي:
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ألغراض الجدولة من الرضوري وضع ملفٍّ مستٍو ملعظم الربامج الحاسوبية اإلحصائية. ويحتاج كثري   -  115
من الربامج العامة املتاحة إىل بيانات يف القالب املستوي. ويف امللف املستوي يكون لجميع السجالّت نفس مجموعة 
املتغريات أو امليادين، وتكون كلها ذات طول واحد. يوصف امللف بأنه مستٍو عندما تكون جميع ميادين البيانات 
موجودة لكل مستجيب. وُترتَّب ميادين البيانات ترتيباً متماثالً يف كل سجّل، ويوجد عدد ثابت من السجالّت 
املستخدم يف  املعيشية  األرُسة  مللف  املستوي  امللف  قالب   4  -  9 الجدول  يعرض  التصميم.  يف  متماثلة  وتكون 

االستقصاء الديمغ�رايف الذي أُجرَي بني عمليتي تعداد للسكان يف زمبابوي يف سنة 1987.

الجدول 9 - 4
قالب امللف املستوي كما اسُتخدم يف ملف األرُسة املعيشية لالستقصاء الديمغرايف الذي أُجرَي بني عمليتي تعداد 

للسكان يف زمبابوي يف سنة 1987

املتغري الرتجيحيالقيم املتغريةَمعلَمات تصميم املعاينةتعريف

قسمطبقة

منطقة 

تعداد

أرُسة 

ShahRhbhrShiMhimhixyzwمعيشية

  
hrihxhrijyhrijzhrijwhrij

   
 

لكل أرسة معيشية مالحظة، ويحتوي كل سجّل عىل  املعيشية عىل سجّل واحد  األرُسة  يحتوي ملف   -  116
معلومات عن:

تعريف األرُسة املعيشية   •

َمعلَمات تصميم املعاينة   •

القيم املالَحظة ملتغريات )األرُسة املعيشية(   •

ُمعاِمالت الرتجيح   •

تعريف األرُسة املعيشية: تقول التوليفة hrij إن األرُسة املعيشية j تخص منطقة التعداد i يف القسم الفرعي r من 
.h الطبقة

َمعلَمات تصميم املعاينة: هذه املَعلَمات يف هذا املثال بالذات هي كما ييل: 

Sh = عدد األرُس املعيشية يف الطبقة املعاينة يف سنة 1982   •

ah = حجم عيّنة مناطق التعداد يف طبقة املعاينة   •

Rh = عدد األقسام الفرعية املمثلة يف العيّنة من طبقة املعاينة   •

bhr = عدد مناطق التعداد من القسم الفرعي   •

Shi = عدد األرُس املعيشية يف منطقة التعداد يف سنة 1982  •

Mhi = عدد األرُس املعيشية يف منطقة التعداد يف سنة 1987  •
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mhi = حجم عيّنة األرُس املعيشية من منطقة التعداد   •

القيم املتغرية املالحظة: x,y,z تشري إىل متغريات األرُس املعيشية. 

القيم املتغرية ملُعاِمالت الرتجيح: w تشري إىل متغري ُمعاِمالت الرتجيح لألرسة املعيشية.

يشبه تنظيم ملف الشخص تنظيم ملف األرُسة املعيشية املقدم أعاله. الفرق الطفيف هو أن التعريف   -  117
سيكون تعريف الشخص، وأن الرقم القيايس )k( سيكون للشخص الفرد، بينما تشري “املتغريات” إىل متغريات 

األفراد. 

يتعني تنظيم مجموعات بيانات االستقصاء كملفات مستوية منفصلة فقط )ملف واحد لكل نوع من   -  118
أنواع السجالّت(، من أجل نرشها، ألن قالب املجال الثابت الطول يف الهيكل املحيل يالئم أيضاً نقل البيانات إىل 
النُظم املعيارية إلدارة قواعد البيانات من أجل مواصلة معالجتها، أو إىل برامج إحصائية قياسية من أجل جدولتها 
وتحليلها. ونقل البيانات إىل ُنُظم إدارة قواعد البيانات سهل للغاية ألن الهيكل املحيل يتحول بصورة مبارشة تقريباً 
إىل القالب املعياري لقواعد البيانات الذي يقبله الجميع كُمدخل للجداول الفردية )يف هذه الحالة تعمل محددات 

التسجيل بمثابة وصالت ترابط طبيعي بني الجداول( )مونوز، 2003(.

إجراءات التقدير وحساب ُمعاِمالت الرتجيح   5 - 3 - 4 - 9

استقصاء  الرتجيح يف  ُمعاِمالت  لحساب  للرتجيح وطريقة  املنطقي  األساس  السادس  الفصل  يعطي   -  119
األرُس املعيشية )انظر اإلشارات املرجعية لروِزن يف نهاية هذا الفصل(. ويشار إىل خوارزمية حساب، نابعة من 
قيم مالحظة لتقديرات خصائص إحصائية، إلجراء تقدير النقاط. يف الخطوة األوىل لتقدير النقاط ُيحسب ُمعاِمل 
حة )برضب القيمة  ترجيح لكل موضوع مجاب عليه. ثم ُتحسب “مجاميع” التقديرات بجمع قيم املالحظة املرجَّ

املالحظة بُمعاِمل ترجيحها(. 

يقدم مونوز )2003( وصفاً جيداً لكيفية استخدام نظام حاسوبي هو الجدول اإللكرتوني ملايكروسوفت   -  120
إكِسل يف تنفيذ إجراء املعاينة الستقصاء األرُس املعيشية بإرشاده يف مراحله الرئيسية: تنظيم إطار املرحلة األوىل؛ 
واختيار وحدات املعاينة األّولية مع تناُسب احتمال االختيار مع الحجم؛ وحساب احتماالت االختيار وُمعاِمالت 

ترجيح املعاينة املقاِبلة لها.

التشكيل الفعيل ألدوات التقييم املرجحة تشكيل مبارش. ُيبدأ بمجموعة بيانات العيّنة األصلية وإنشاء   -  121
مجموعة بيانات جديدة برضب كل مالحظة برقم ُمعاِمل الرتجيح املحدد لها، ثم استخدام املعادالت املعيارية 

حة. لحساب َمعلَمة الحدود باستخدام مجموعة البيانات املرجَّ

غري أنه ينبغي مالحظة أن ُمعاِمالت الرتجيح الدقيقة يجب أن تشمل ثالثة عنارص )يانسانة، 2003( من   -  122
بينها التعديالت املختلفة الالزمة )انظر الفصل السادس أيضاً(. فُمعاِمالت الرتجيح األساسية هي سبب التفاوت يف 
تفاوت احتماالت االختيار من بني مجموعات مختلفة من األرُس املعيشية، كما يشرتط التصميم األّويل لالستقصاء. 
والتعديل الثاني يتعلق بالتفاوت يف عدم االستجابة من املجاالت أو املجموعات الفرعية. وأخرياً يمكن أن يوجد يف 
بعض الحاالت تعديالت الحقة للتقسيم إىل طبقات تكون الزمة لجعل بيانات االستقصاء تتفق مع توزيعات من 

مصدر مستقل كأحدث تعداد للسكان، مثالً. 
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ينشأ تعقيد آخر يف عملية التقدير من الطلب املتزايد عىل اإلحصاءات عىل مستوى املجال. واملجال، كما   -  123
ُنوقش يف الفصل الثالث، مجموعة فرعية ُيستصوَب إجراء تقديرات مستقلة لها. ُيمكن، يف األحوال العادية تحديدها 
يف مرحلة تصميم العيّنة، لكنه يمكن أيضاً حساُبها من البيانات املستمدة. ويمكن أيضاً أن يكون املجال طبقة، 
أو مجموعة طبقات، أو مناطق إدارية )إقليم، مقاطعة، مستوى ريفي/حرضي، إلخ.( ويمكن أيضاً تعريُفُه من 
 حيث الخصائص الديمغرافية أو االجتماعية - االقتصادية )مثال ذلك السن أو نوع الجنس أو املجموعة اإلثنية 

أو الفقراء، إلخ.(. وما ييل هو محاولة لوصف كيفية تشكيل مجموعات البيانات لتسهيل تقدير املجاالت.

املعيشية، مثالً( كما ورد أعاله بشأن االستقصاء  األرُسة  بيانات )مالحظة( )ملف  نبدأ بتصوُّر ملف   -  124
الديمغرايف املُجرى بني عمليتَي تعداد للسكان يف زمبابوي. هذا امللف فيه سجّل واحد لكل أرُسة معيشية مشمولة 

بالعيّنة. ويف نهاية عملية االستقصاء يجب أن يتضمن امللف املعلومات التالية عن كل أرُسة معيشية: 

تعريف األرُسة املعيشية؛  ) أ ( 

َمعلَمات املعاينة؛  )ب( 

قيم متغريات الدراسة x, y and z؛  )ج( 

قيمة ُمعاِمل ترجيح تقدير األرُسة املعيشية؛  )د( 

مسألة ما إذا كانت األرُسة املعيشية تنتمي إىل الفئة ج )c(؛ )ه�( 

.)g( مسألة ما إذا كانت األرُسة املعيشية تنتمي إىل املجال ز )و( 

فيما ييل مالحظات تعريفية لهذه املعلومات )باستثناء َمعلَمات املعاينة(:  -  125

األرقام  نستخدم  البساطة  العيّنة. وألجل  يف  املدرجة  املعيشية  لألرُس  تعريف  = عالمة   HID  •
املسلسلة، ،...n ،2 ،1. ومن ثم ترمز n إىل مجموع حجم العيّنة. 

x, y, and z = هي القيم املالحظة للمتغريات X, Y, and Z لألرُسة املعيشية.  •

c = 1 إذا كانت األرُسة املعيشية تنتمي إىل الفئة c، وإالّ فهي تساوي صفراً.   •

g = 1 إذا كانت األرُسة املعيشية تنتمي إىل الفئة g، وإالّ فهي تساوي صفراً.   •

w = ُمعاِمل ترجيح التقدير لألرُسة املعيشية.  •

قيم متغريات املؤرشين c و g مستمدة يف العادة من متغريات أخرى وليست مالحظًة بصورة مبارشة.   -  126
فيمكن أن ترمز الفئة c، مثالً، إىل عبارة “تحت خط مستوى الفقر”. وال ُتسأل األرُس املعيشية إن كانت تنتمي إىل 
تلك الفئة أم ال. وإنما التصنيف مستمد، مثالً، من بيانات دخل األرُسة املعيشية وهي خط مرشوط ملستوى الفقر. 
وكذلك ُيقتىض يف الغالب أن تلزم متغريات أخرى لتقرير ما إذا كانت األرُسة املعيشية تنتمي إىل مجال دراسة محدد 
أم ال )فاملجال g، مثالً، يمكن أن يتألف من األرُس املعيشية التي لديها ثالثة أطفال فأكثر(. وينبغي، يف مرحلة 

التقدير، أن تكون هذه املؤرشات متاحة يف ملفِّ املالحظات. 

عندما تكون جميع البيانات موجودة يف ملف املالحظات ستبدو كما هي يف الجدول 9 - 5 أدناه، ما عدا   -  127
َمعلَمات املعاينة، فهي غري مشمولة.
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الجدول 9 - 5
ملف املالحظات وفيه البيانات النهائية ملتغريات استقصاء األرُس املعيشية 

HIDXYZCGW

1x1y1z1c1g1w1

2x2y2z2c2g2w2

3x3y3z3c3g3w3

......

w......

Nxnyncngnwn

الواردة أعاله عىل تقدير الخصائص اإلحصائية لألرُس املعيشية. وُتجرى تقديرات  املناقشة  اقترصت   -  128
الخصائص اإلحصائية لألشخاص عىل غرار ذلك. وُمعاِمل ترجيح التقديرات املتعلقة باألشخاص، هو بوجه عام 
نفس ُمعاِمل الرتجيح املستخدم لألرُسة املعيشية التي ينتمي إليها الشخص املعني. وملا كان جميع أفراد األرُسة 
املعيشية النمطية مدرجني يف االستبيان، ال ُيدرج الشخص املعنيَّ يف عيّنة األشخاص إالّ، ونؤكد كلمة “إالّ”، إذا 
كانت أرسته مدرجة يف عيّنة األرُس املعيشية. ومن ثم يكون احتمال إدراج الشخص هو نفس احتمال إدراج األرُسة 
املعيشية التي ينتمي إليها الشخص املذكور. غري أنه تجدر مالحظة أن هذا االفرتاض ال يصحُّ عندما ُتختار عيّنات 
فرعية داخل األرُس املعيشية. ففي بعض تصاميم العيّنات، مثالً، ربما يدعو اإلجراء إىل اختيار شخص بالغ واحد 
فقط من كل أرُسة معيشية، أو اختيار ذكر واحد وأنثى واحدة من كل أرسة؛ ففي هذه الحاالت ُيحسب ُمعاِمل 
الرتجيح للشخص املختار )أو األشخاص املختارين( حساباً مستقالً وال يساوي ُمعاِمل الرتجيح املحّدد لألرُسة. 

من أجل االكتمال، يجب أن يحتوي جزء من إجراء التقدير عىل تقديرات ألخطاء املعاينة )أو األخطاء   -  129
َص الفصل السابع من  املعيارية( يف االستقصاء، ال سيما يف أهم اإلحصائيات التي ُتوَلَُّد وُتنرش عىل املأل. وقد ُخصِّ

الدليل بأرسه لهذا املوضوع. 

الجدولة، ومجموعات البيانات للجدولة، وقواعد البيانات   6 - 3 - 4 - 9

توجد ثالثة مخرجات أساسية رئيسية من االستقصاء اإلحصائي )سندغرين، 1995(:   -  130

هذه  إنتاج  معينة؛  إحصائية  لخصائص  تقديرات  تمثل  التي  “اإلحصائيات”  الكلية:  البيانات   •
اإلحصائيات هو الغرض األسايس من االستقصاء الجاري تنفيذه. 

التي ينتجها  الكلية  البيانات  التي تقوم عليها  الفردية”  الجزئية: “مالحظات املواضيع  البيانات   •
االستقصاء؛ هذه البيانات أساسية الستخدامها يف املستقبل ولتفسري نتائج االستقصاء. 

البيانات األّولية: “ ‘هي البيانات التي تصف املعنى والدقة واإلتاحة وغريها من امليزات الهامة التي   •
تقوم عليها البيانات الكلية والجزئية’ ”؛ وهذه أساسية لتعريف البيانات اإلحصائية ذات الصلة 
ملشكلة محّددة تعريفاً صحيحاً واستعادة هذه البيانات، وكذلك لتفسري البيانات اإلحصائية تفسرياً 

صحيحاً وإعادة استخدامها.
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وسيكون من املفيد أيضاً النظر يف تصميم جداول البيانات املتعددة األبعاد )املكعبات(، من أجل توفري إمكانيات 
أكثر مرونة للوصول إىل نتائج االستقصاء، وكذلك زيادة القدرة عىل الرجوع إليها بواسطة املواقع اإللكرتونية، 

مثالً.

من شأن برنامج استقصاءات األرُس املعيشية أن ينتج يف نهاية املطاف وضعاً يستند فيه تحصيل البيانات   -  131
إىل توليفة من البيانات عىل املستويني الجزئي والكيل. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون ثّمة وصف مفصل لهيكل 

املعلومات املجموعة بواسطة استقصاءات متعددة.

ينبغي النظر يف تخزين البيانات يف ثالث مراحل )لونِدل، 2003(:   -  132

قيد  مع  جيداً  بواسطتها  تعمل  بطريقة  البيانات  ُتخزن  أن  البيانات  قيد  أثناء  ينبغي  التخزين:   •
البيانات والطرائق املستخدمة يف تنظيف البيانات، كما سبقت مناقشته. 

ف، يجب إضافتها إىل مستودع ُيعدَّل هيكله عىل  وضعها يف املستودعات: عندما تقيَُّد البيانات وتنظَّ  •
نحو يناسب أدوات وطرائق تحليل البيانات ونرشها.

وضعها يف املحفوظات )األرشيف(: ينبغي وضع بيانات املرشوع يف املحفوظات )األرشيف( بطريقة   •
تتفق مع املعايري الطويلة األجل لكي ُتضَمَن استعادة البيانات يف املستقبل من دون تعقيد.

يمكن إنشاء مستودع بيانات يحتوي عىل بيانات نظيفة بعدة طرق، باستخدام واحدة من الطرائق التالية   -  133
)انظر التذييل امللحق بهذا الفصل لالطالع عىل معلومات عن الربامج الحاسوبية(: 

امللفات املستوية  •

 ))SQL( قاعدة البيانات املنطقية )جهاز خادم مايكروسوفت لالستفسارات اللغوية املنظمة  •

•  الربامج الحاسوبية )نظام التحليل اإلحصائي )SAS(، مثالً، أو الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 ))SPSS(

لحفظ البيانات النهائية حفظاً طويل األجل يف املحفوظات )األرشيف( يوجد خيار رئييس واحد. يجب   -  134
حفظ البيانات بقالب أسكي )ASCII( بسيط للملفات املستوية وإرفاق توصيفات للسجّل بها. ويمكن ملعظم ُنُظم 
قواعد البيانات والربامج الحاسوبية اإلحصائي إرسال البيانات إىل هذه امللفات دون كبري عناء، ويمكن أيضاً أخذ 

البيانات منها بسهولة. 
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تذييل  5 - 9
خيارات الربامج الحاسوبية للخطوات املختلفة يف إعداد بيانات االستقصاء 

خيارات الربامج الحاسوبيةنوع العملية

Microsoft Structured Query Language (SQL) Server 2000, Standard Editionنظام إدارة قاعدة البيانات

Microsoft Access

Statistical Analysis System (SAS)

Visual Basicقيد البيانات وتحريرها

Microsoft Access

Integrated Microcomputer Processing System (IMPS)

Census and Survey Processing System (CSPro)

Statistical Analysis System (SAS) اسرتجاع البيانات 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Wordالجدولة والتحليل والعرض

Microsoft Excel

Statistical Analysis System (SAS)

Statistical Package for Social Sciences (SPSS)

CENVAR: variance calculation component of (IMPS)تقدير التفاوت

Computation and Listing of Useful STatistics on Errors of Sampling (CLUSTERS)

Integrated System for Survey Analysis (ISSA)

Survey Data Analysis (SUDAAN)

Statistical Analysis System (SAS)

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

Cluster Analysis and Regression Package (PC-CARP)

)The Microsoft Office( مكتب مايكروسوفت  1 - 5 - 9

مكتب مايكروسوفت الذي طورته رشكة مايكروسوفت مجموعة برامج شاملة تضم بضعة برامج حاسوبية من 
بينها: 

Microsoft Office Access، هو برنامج إدارة قاعدة البيانات من برامج املكتب، يوفر سهولة    •
محسنة يف استخدام، وقدرة موسعة عىل استرياد، املعلومات من امللفات وتصديرها إليها، والعمل 

 .Extensible Markup Language (XML) �مع ملفات البيانات ب

•  Microsoft Office Excel، هو برنامج الجدول اإللكرتوني من برامج املكتب، الذي يشمل دعماً 
ل تحليل املعلومات و إطالع الغري عليها. لربنامج XML، ومالمح جديدة ُتِسهِّ

•  Microsoft Office Word، هو برنامج تحضري الكلمات من برامج املكتب.

05-67060 Chapter 09.indd   221 10/06/2010   12:12:26 PM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  222تصميم 

Microsoft SQL Server 2000، هو الجهاز الخادم لقاعدة البيانات من برامج املكتب، للقدرات   •
عىل إدارة املرشوع التجاري واملوارد إدارة تامة. 

Microsoft Office Outlook، هو برنامج إدارة املعلومات الشخصية واالتصاالت من برامج املكتب،   •
داً إلدارة الربيد اإللكرتوني، والتقويم السنوي، إلخ. الذي يقدم مكاناً موحَّ

.http://www.microsoft.com/office/system/overview.mspx#EDAA :املوقع عىل اإلنرتنت

)Visual Basic( فيجيوال بيِسك  2 - 5 - 9

أطلقت رشكة مايكروسوفت برنامج فيجيوال بيِسك يف سنة 1987. هذا الربنامج ليس مجرد لغة برمجة حاسوبية 
وإنما هو أيضاً بيئة تطوير غرافيكية كاملة. تسمح هذه البيئة للمستخِدمني الذين ال توجد لديهم خربة تذكر يف 
الربمجة بتطوير تطبيقات نوافذ مايكروسوف )Microsoft Windows( مفيدة برسعة، لديها القدرة عىل استخدام 
مواضيع برنامج ربط املواضيع وتركيبها )Object Linking and Embedding (OLE)(، مثل الجدول اإللكرتوني 
املنتج بربنامج إكِسل )Excel Spreadsheet(. توجد لدى برنامج فيجيوال بيِسك أيضاً القدرة عىل تطوير برامج 
يمكن استخدامها كتطبيقات ابتدائية لنظام قواعد بيانات، تعمل بمثابة سطح بيني للمستخِدم يجمع مدخالته 

لًة يف قالب أكثر جاذبية وفائدة مما تستطيع أشكال كثرية من برنامج SQL إنتاجه.  ويعرض املخرجات ُمَشكَّ

ن بها املستخِدم من وضع  النقطة التي هي أكثر ما تكون مساعدة عىل بيع فيجيوال بيِسك هي السهولة التي يمكِّ
برامج غرافيكية جميلة املنظر دون تشفري يذكر من ِقبَل املربمج. املوضوع الرئييس يف فيجيوال بيِسك ُيسّمى 

ل تطوير شاشات قيد البيانات. القالب، وهذا يسهِّ

.http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis400/vbasic/vbasic.html :املوقع عىل اإلنرتنت

 )CENVAR( ِسنفار  3 - 5 - 9

ِسنفار هو عنرص حساب التفاوت يف نظام اإلعداد املتكامل بالحاسوب الصغري )IMPS(، وهو عبارة عن سلسلة 
من الربامج الحاسوبية لقيد بيانات تعداد السكان واالستقصاء وتحريرها وجدولتها وتقديرها وتحليلها ونرشها. 

 .)IMPS( ومكتب تعداد السكان يف الواليات املتحدة هو الذي طوََّر

.http://www.census.gov/ipc/www/imps/ :املوقع عىل اإلنرتنت

 )PC CARP( بي يس كارب  4 - 5 - 9

 Cluster Analysis and( يستند ِسنفار إىل برنامج تحليل املجموعات وتراُجعها لربامج الحواسيب الشخصية
أيووا.  والية  جامعة  أصالً  طورته  الذي   )Regression Package for Personal Computers (PC CARP)

وَيستخدم بي يس كارب إجراء الضبط الخطي لحساب التفاوتات. 

 .http://www.census.gov/ipc/www/imps/ :املوقع عىل اإلنرتنت
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(CSPro) نظام إعداد تعداد السكان واالستقصاء  5 - 5 - 9 
)Census and Survey Processing System(  

َم هذا الربنامج  نظام CSPro برنامج حاسوبي ملجال عام ُيستخدم لقيد بيانات تعداد السكان واالستقصاء. ُصمِّ
IMPS وISSA : وهم مكتب تعداد السكان يف الواليات املتحدة، وماكرو  َذ يف مجهود مشرتك بني ُمَطوِّري  وُنفِّ
إنرتناشيونال )Macro International(، وسريبرو أس أيه )Serpro, S A(. وَقدََّم تمويَل تطوير الربنامج مكتُب 
 IMPS َم الربنامج ليحل يف النهاية محل الربنامجني  السكان يف وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية. وقد ُصمِّ

.ISSAو

 .http://www.census.gov/ipc/www/imps/ :املوقع عىل اإلنرتنت

(CLUSTERS) حساب إحصاءات مفيدة ألخطاء املعاينة ووضع قائمة بها  6 - 5 - 9 
(Computation and Listing of Useful Statistics on Errors of Sampling)  

حساب اإلحصاءات املفيدة ألخطاء املعاينة ووضع قائمة بها )CLUSTERS( برنامج ُطوَِّر أصالً لحساب أخطاء 
ي لحساب  بط الَخطِّ املعاينة يف برنامج استقصاء الخصوبة العاملية )WFS(. وهو يستخدم أسلوب تايلور للضَّ
أخطاء املعاينة. واسُتخدم أيضاً لحساب أخطاء املعاينة الستقصاءات مختلفة لألرُس املعيشية، ال سيما تلك التي 

أُجِرَيت يف إطار برامج االستقصاءات الديمغرافية والصحية يف كثري من البلدان النامية )انظر فريما، 1982(.

(ISSA) النظام املتكامل لتحليل االستقصاءات  7 - 5 - 9 
(Integrated System for Survey Analysis(  

طورت رشكة ماكرو إنرتناشيونال إنك.).Macro International Inc( النظام املتكامل لتحليل االستقصاءات 
خّصيصاً لربنامج االستقصاءات الديمغرافية والصحية. واسُتخدم لجميع جوانب إعداد البيانات، وقيد البيانات، 
وتحريرها، وجدولتها. وفيه أيضاً وحدة لتناول أخطاء املعاينة كنِسب الخصوبة والوفيات، باستخدام طريقة 

 .)(Macro International Inc.), (1966( 1966 ،.املطواة )انظر ماكرو إنرتناشيونال إنك

 )SAS( نظام التحليل اإلحصائي  8 - 5 - 9

نظام التحليل اإلحصائي )SAS(، الذي طورته رشكة نظام التحليل اإلحصائي ).SAS Inc( يف سنة 1966، برنامج 
حاسوبي لتحليل البيانات، وإدارة امللفات، وحساب أخطاء املعاينة )انظر آن وواتس لالطالع عىل عرض لبعض 

من أحدث املالمح يف نظام التحليل اإلحصائي(. 

)SPSS( الربنامج الحاسوبي اإلحصائي للعلوم االجتماعية  9 - 5 - 9

الربنامج الحاسوبي اإلحصائي للعلوم االجتماعية )Statistical Package Social Sciences(، الذي طورته رشكة 
الربنامج الحاسوبي اإلحصائي للعلوم االجتماعية، إنك.).SPSS, Inc(، برنامج حاسوبي لتحليل البيانات ومعالجة 

امللفات، إلخ. )انظر: SPSS, Inc. (1988) لالطالع عىل عرض لبعض من أحدث املالمح(.
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(SUDAAN) تحليل بيانات االستقصاء  10 - 5 - 9 
(SUrvey DAta ANalysis)  

تحليل بيانات االستقصاء )SUDAAN(، الذي طوره معهد مثلث البحوث )Research Triangle Institute( يف 
حديقة مثلث البحوث، كاروالينا الشمالية )Research Triangle Park, North Carolina(، برنامج حاسوبي 
لالستقصاء الشامل للعيّنات )والبيانات املرتبطة به(، وفيه قوى للتحليل الوصفي والنموذجي. )يمكن االطالع 

عىل مزيد من التفاصيل يف شاه، وبارنويل، وبيلرب )1996((. 
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املرفق األول

أساسيات تصميم عّينات االستقصاء

مقدمة ميم - 1 
ُم النتائج املتولدة من هذا الجزء عىل جميع  املعاينة )أخذ العيّنات( تقنية ُيختار بها جزء من السكان وُتعمَّ  -  1
السكان الذين اختري منهم هذا الجزء أو العيّنة. يوجد بوجه عام نوعان من العيّنات هما عيّنات احتمالية وعيّنات 
غري احتمالية. وينَصبُّ تركيزنا يف هذا الدليل عىل العيّنات االحتمالية. وستغطي النظرة العامة وحدات االستقصاء، 

وتصميم العيّنات، واالسرتاتيجيات األساسية للمعاينة، مع األمثلة. 

وحدات االستقصاء ومفاهيمه  ميم - 2 
لالستقصاء. عيّنات  أخذ  يف  مشرتكة  بصورة  املستخدمة  ومفاهيمه  االستقصاء  وحدات  بتعريف  نبدأ   -  2

العنارص: عنارص )وحدات( السكان هي وحدات ُيلتمس الحصول عىل معلومات بشأنها. ربما تكون هي الوحدات 
االبتدائية التي يتألف منها السكان، الذين ُيراد التوّصل إىل استدالالت بشأنهم. ففي استقصاء خصوبة، مثالً، لألرُس 
املعيشية، تكون النساء الالئي هن يف مرحلة الحمل والوالدة هن العنارص النسائية يف نهاية املطاف. ولتيسري جمع 

البيانات يف االستقصاء من األسايس جداً تعريف العنارص تعريفاً جيداً، ومن السهل مادياً تحديد هوياتها.

-  السكان: السكان هم مجموع السكان املعرَّفني أعاله. فالعنارص إَذن هي الوحدات األساسية التي يتكون   3
منها السكان وهي التي تعرِّف السكان. ومن األسايس تعريف السكان عىل النحو التايل: 

املضمون، الذي يدعو إىل تعريف نوع وخصائص العنارص التي يتكّون منها السكان  •

املدى، الذي يشري إىل الحدود الجغرافية بقدر ما تتصل بالتغطية   •

الوقت، الذي يشري إىل الفرتة الزمنية التي يكون فيها السكان موجودين.  •

وحدات الرصد: هذه وحدات ُيحَصل منها عىل املالحظات. ويف االستقصاءات القائمة عىل املقابالت ُتسّمى   -  4
باملستجيبني. وحدات اإلبالغ هي العنارص التي تقدم املعلومات املطلوبة يف االستقصاء. الحظ أنه يف بعض الحاالت 
ربما تكون وحدات الرصد ووحدات اإلبالغ مختلفة بعضها عن بعض. ففي استقصاء لألطفال الذين هم دون سن 
الخامسة، اآلباء واألمهات هم الذين يعطون يف العادة املعلومات املتعلقة بأطفالهم نيابة عن هؤالء األطفال. يف هذه 

الحاالت يكون األطفال املختارون هم وحدات الرصد بينما اآلباء واألمهات هم وحدات اإلبالغ. 
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وحدات املعاينة: ُتستخدم وحدات املعاينة الختيار عنارص إلدخالها يف العيّنة. ويف معاينة العنارص تحتوي   -  5

وحدة املعاينة عىل عنرص واحد، بينما يف معاينة املجموعات، مثالً، تتألف وحدة املعاينة من مجموعة من العنارص 

تسمى “املجموعة”. فمنطقة تعداد السكان، مثالً، تحتوي، بوصفها وحدة معاينة يف املرحلة األوىل، عىل مجموعة 

من األرُس املعيشية. ويمكن لنفس االستقصاء أن يستخدم وحدات معاينة مختلفة. ومن األمثلة الجيدة عىل ذلك 

املعاينة املتعددة املراحل، التي تستخدم سلسلة من وحدات املعاينة يف ترتيب هرمي )انظر الفصل الثالث(. 

وحدات العيّنة: يمكن تسمية وحدات املعاينة املختارة “وحدات العيّنة”، وُتعرَُف قيم الخصائص التي هي   -  6

قيد الدراسة لوحدات العيّنة باسم “مالحظات العيّنة”: وحدة التحليل: هذه وحدة تستخدم يف مرحلة الجدولة 

والتحليل. وربما تكون هذه الوحدة وحدة ابتدائية أو مجموعات وحدات ابتدائية. ومن الجدير باملالحظة، كما 

ُذكر من قبل، أنه ال داعَي بالرضورة ألن تكون وحدة التحليل ووحدة اإلبالغ نفس الوحدة. 

إطار املعاينة: يستخدم إطار املعاينة لتعيني وحدات معاينة واختيارها للدخول يف العيّنة، ويستخدم أيضاً   -  7

كأساس لجعل التقديرات تستند إىل بيانات العيّنة. ويعني هذا ضمناً أن السكان الذين سُتختار منهم العيّنة يجب 

أن يكونوا ممثلني بشكل طبيعي. وينبغي يف األحوال املثالية أن يحتوي اإلطار عىل جميع وحدات املعاينة التي 

تنتمي إىل املجموعة السكانية التي هي قيد الدراسة مع تعيني خصائصها عىل الوجه الصحيح. ويجب أن تكون 

ُل أن َيُجبَّ بعُضها بعضاً )لالطالع عىل مزيد من التفاصيل راجع إىل الفصل الرابع(.  األُُطر جامعة مانعة، ويفضَّ

األطر املستخدمة بصورة شائعة يف االستقصاءات أُُطُر قائمٍة، وأُُطُر منطقٍة وأُُطٌر متعددة.

إطار القائمة: يحتوي إطار القائمة عىل قائمة وحدات معاينة يمكن أن ُتختار عيّنة منها مبارشة. ويفضل   -  8

الوحدات، كالحجم والخصائص  أن يكون اإلطار عىل صلة بكل وحدة معاينة وفيه معلومات دقيقة عن هذه 

األخرى. وتساعد املعلومات اإلضافية عىل تصميم و/أو اختيار عيّنات ذات كفاءة.

أُُطر املنطقة: أُُطر املنطقة أُطر متعددة املراحل وهي ُتستخدم استخداماً شائعاً بوجه عام يف استقصاءات   -  9

األرُس املعيشية. ويف هذا الصدد يتألف اإلطار من مرحلة أو أكثر من مراحل وحدات املنطقة. ففي تصميم عيّنة 

ذات مرحلتني، مثالً، سيتألف اإلطار من مجموعات يمكن أن ُتسّمى وحدات معاينة أّولية؛ ويف وحدات املعاينة 

األّولية املختارة تصبح قائمة األرُس املعيشية إطار املرحلة الثانية. واألُطر تلزم بوجه عام يف كل مرحلة من مراحل 

االختيار. وتنقص مدة بقاء اإلطار كلما انخفضت رتبة الوحدة يف التسلسل الهرمي.

وحدات املنطقة: تغطي وحدات املنطقة مناطق برية محددة لها حدود معرَّفة بوضوح، يمكن أن تكون   -  10

مالمح تضاريس طبيعية كالطرق، أو الشوارع، أو األنهار، أو خطوط السكة الحديدية، أو خطوطاً وهمية تمثل 

الحدود الرسمية بني األقسام اإلدارية. وُتنشأ مناطق تعداد السكان يف العادة داخل الوحدات اإلدارية األصغر 

ل اإلبالغ عن األعداد املتعلقة بالوحدات اإلدارية باعتبارها مجاالت.  مساحة التي توجد يف البلد. وهذا يسهِّ

اإلطار أو األُطر املستخدمة الستقصاء األرُس املعيشية يجب أن تكون قادرة عىل توفري إمكانية الوصول إىل   -  11

جميع وحدات املعاينة يف املجموعة السكانية املشمولة باالستقصاء، لكي يكون لكل وحدة احتمال معروف لالختيار 

للعيّنة من األُُطر ويكون ذلك عادة يف مرحلتني  العيّنة وليس صفراً. يمكن تحقيق الوصول باالختيار  لدخول 
 

أو أكثر من مراحل االختيار. ويجب أن يشمل إطار املرحلة األوىل من مراحل املعاينة جميع وحدات املعاينة املسّماة. 

ويف املراحل الالحقة من مراحل االختيار ال تلزم األُُطر إالّ لوحدات العيّنة التي اختريت يف املرحلة السابقة. ويمكن 

تخزين إطار املعاينة يف قرص صلب و/أو واسطة إلكرتونية.
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تصميم العّينة  ميم - 3 
يشري تصميم العيّنة بوجه عام إىل اختيار العيّنات وتقديرها. من َثمَّ ُيعنى املوضوع بكيفية اختيار جزء   -  12
من السكان لشموله باالستقصاء. وينطوي تصميم العيّنات، من زاوية عملية، عىل تحديد حجم العيّنة والهيكل 
ويأخذ يف الحسبان تكاليف االستقصاء. وأفضل تصميم للعيّنات هو التصميم الذي يسفر عن أعىل مستويات الدقة 

بتكلفة معيّنة لالستقصاء، أو عن أقل تكلفة ممكنة بمستوى محدد من الدقة.

غري أنه ينبغي منذ البداية تأكيد أنه ال يمكن فصل تصميم العيّنات عن الجوانب األخرى لتصميم االستقصاء   -  13
وتنفيذه. ُتعنى نظرية املعاينة، بوجه عام، بكيفية اتصال تقديرات مجموعة معيّنة من السكان، املستمدة من 

أخطاء االستقصاء وأخطاء املعاينة املرتبطة بها، بحجم العيّنة وهيكلها.

املتطلبات األساسية لتصميم عيّنة احتمالية  ميم - 3 - 1 

يجب تعريف السكان املستهدفني بوضوح   •

يجب أن يكون ثّمة إطار أو أُُطر يف حالة العيّنات متعددة املراحل   •

يجب تحديد أهداف االستقصاء بوضوح ال غموض فيه من حيث مضمون االستقصاء، واملتغريات   •
التحليلية ومستويات التقسيم )هل تريد، مثالً، تقديرات أو بيانات عىل املستوى الوطني، أو الريفي/

الحرضي، أو اإلقليمي، أو عىل مستوى املقاطعة؟( 

ينبغي أن تؤخذ يف الحسبان قيود امليزانية والقيود امليدانية   •

يجب إعالن متطلبات الدقة بكل وضوح بغية تحديد حجم العيّنة  •

أهمية املعاينة االحتمالية يف االستقصاءات الكبرية لألرُس املعيشية  ميم - 3 - 2 

تسمح بتغطية جميع السكان املستهدفني يف اختيار العيّنات   •

تخفض تحيّز املعاينة   •

تسمح بالتعميم يف الحديث عن نتائج العيّنة للسكان الذين اختريت منهم العيّنة   •

تسمح بحساب أخطاء املعاينة، التي هي مقاييس لالحتمالية   •

قيل إنها تسمح ملنّفذ االستقصاء أن يقدم نتائج دون االضطرار إىل االعتذار عن استخدام أساليب   •
غري علمية 

إجراءات االختيار والتنفيذ والتقدير   ميم - 3 - 3 

ينبغي تمثيل كل عنرص من عنارص السكان يف اإلطار الذي سُتختار منه العيّنة   •

ينبغي أن يستند اختيار العيّنة إىل عملية عشوائية تعطي كل وحدٍة احتماَل اختياٍر محدَّداً   •

ينبغي تعداد سكان جميع الوحدات املختارة، واملختارة فقط   •

يجب، يف تقدير َمعلَمات السكان، ترجيح كل وحدة/عنرص وفقاً الحتمال االختيار   •
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يخفض االختيار العشوائي للوحدات فرصة الحصول عىل عيّنة غري تمثيلية. فاالختيار العشوائي طريقة   -  14

آمنة للتغلب عىل آثار عوامل التحيز غري املنظورة.  ويتوقف األسلوب املستخدم الختيار العيّنات عىل خطة املعاينة 

املستخدمة. فكلما ازداد تصميم العيّنة تعقيداً أصبحت إجراءات االختيار أصعب.

أساسيات اسرتاتيجيات املعاينة االحتمالية  ميم - 4 
يوجد عدد من اسرتاتيجيات املعاينة االحتمالية ُوضعت بقصد إنتاج تصميم للعيّنات، من بينها العشوائية   -  15

البسيطة، واملنهجية، ومعاينة الطبقات واملجموعات. ستناقش هذه التقنيات فيما ييل أدناه مع بعض األمثلة.

املعاينة العشوائية البسيطة  ميم - 4 - 1 

املعاينة العشوائية البسيطة )SRS( أسلوب الختيار عيّنٍة بناًء عىل االحتمال، حيث تتاح لكل عنرص من   -  16

عنارص السكان فرصة/احتمال لالختيار عىل قدم املساواة. ويمكن أن يكون اختيار العيّنة مع البديل أو بال بديل. 

هذا األسلوب نادراً ما يستخدم يف اسقصاءات األرُس املعيشية الواسعة النطاق ألنها باهظة التكلفة من حيث إعداد 

القوائم والسفر. يمكن اعتبار هذا األسلوب القالب األسايس للمعاينة االحتمالية التي تنطبق عىل أوضاع ال توجد 

فيها معلومات سابقة متاحة عن هيكل السكان. املعاينة العشوائية البسيطة جذابة بفضل بساطتها من حيث 

إجراءات االختيار والتقدير )أخطاء املعاينة، مثالً(.

وإن كانت املعاينة العشوائية البسيطة ال ُتستَخَدُم كثرياً، فهي أساسية لنظرية املعاينة، ويعود معظم   -  17

السبب يف  ذلك إىل بساطة خصائصها الرياضية. لذلك، تفرتض معظم النظريات والتقنيات اإلحصائية االختيار 

العشوائي البسيط للعنارص. بل إنه يمكن أن ُيرى يف جميع االحتماالت األخرى الختيار العيّنات االحتمايل قيود عىل 

املعاينة العشوائية البسيطة تمنع اختيار بعض توليفات العنارص السكانية. تقوم املعاينة العشوائية البسيطة 

بوظيفتني اثنتني: 

تضع خط أساس ملقارنة الكفاءة النسبية لتقنيات املعاينة األخرى   •

تعقيداً،  األكثر  التصاميم  االبتدائية يف سياق  الوحدات  أخري الختيار  كأسلوب  استخدامها  يمكن   •

كتصاميم معاينة املجموعات والطبقات

توضح األمثلة الواردة أدناه حساب احتمال االختيار بموجب املعاينة العشوائية البسيطة: 

 H1, H2, … … Hi, … … أوالً ننظر يف مجموعة محدودة من السكان قوامها 100 أرسة معيشية  - 1

 .X1, X2, … … Xi, … … X100 وقيم دخلها هي H100

 1
100

يكون احتمال اختيار أّي وحدة بعينها يف هذا املثال 

ونالحظ، كمثاٍل ثاٍن، أنه يمكن للحصول عىل عيّنة من األرُس املعيشية إعطاء األرُس املعيشية أرقاماً   - 2

مسلسلة يف إطار/قائمة. باستخدام أرقام عشوائية، يمكن اختيار عيّنة لِيَُكْن حجمها، مثالً، 25. 

وألن أسلوب االختيار بتساوي االحتماالت )EPSEM( هو كرس املعاينة اإلجمايل للعنارص.

 f n
N

= لذلك فإن      
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وإذا كان n =25 هو حجم العيّنة، و N=100 هو مجموع عدد األرُس املعيشية، فإن كرس العيّنة، الذي يساوي 

احتمال االختيار هو

25
100

1
4

=    

أنواع اختيار العيّنات بموجب املعاينة العشوائية البسيطة  ميم - 4 - 1 - 1 

توجد طريقتان شائعتان بموجب املعاينة العشوائية البسيطة، وهما:   -  18

املعاينة العشوائية البسيطة مع البديل )SRSWR(؛ ) أ ( 

 .)SRSWOR( املعاينة العشوائية البسيطة بال بديل )ب( 

املعاينة العشوائية البسيطة مع البديل 

املعاينة العشوائية البسيطة مع البديل تستند إىل اختيار عشوائي من مجموعة سكانية ُيجرى بتبديل   -  19

العيّنات  العنرص املختار بعد كل سحب. ويظل احتمال اختيار عنرص ما دون تغيري بعد كل سحب، وإن كل 

العشوائية  العيّنة  الخاصية تفرس سبب استخدام  ُتختار تبقى مستقلة بعضها عن بعض. هذه  التي  املستقلة 

البسيطة باعتبارها تقنية املعاينة التلقائية يف كثري من الدراسات اإلحصائية النظرية. ُيضاف إىل ذلك أنه نظراً 

ل معادالت التقديرات كثرياً، مثل تقديرات التباُين، فهي تستخدم  إىل أن افرتاض املعاينة العشوائية البسيطة يسهِّ

بمثابة مرجع. ُنعطي يف الفقرة 20 أدناه معادالت لتقدير املتوسط )ميم - 1( والتباُين )ميم - 2( ملتوسط العيّنة، 

ح املعادالت بأمثلة رقمية. بموجب املعاينة العشوائية البسيطة مع البديل. وتوضَّ

فإذا أخذنا عيّنة فيها العدد n من الوحدات، التي اختريت باستخدام املعاينة العشوائية البسيطة مع البديل،   -  20

وُجِمَعت لها َمعلَمات عن املتغري x، يعطى املتوسط والتباُين بما ييل: 

املتوسط  - 1

x n x n x x xi
i

n

n= = + + +[ ]∑1 1
1 2 )ميم - 1(... ...

x x x x x x x1 2 3 4 5 6 724 30 27 36 31 38             = = = = = = =      , , , , , ,            = = =  23 40 25 328 9 10, , , ,x x x عندما: 

x = + + + + + =24 30 27 25 32
10

30 6 ... ... . ثم:     

التباُين  - 2

V x s
n( ) =
2

s
n

x x
n

x x
n n

x nxi
i

n

i
i

n

i
2 2 2

2
21

1
1

1
1

1
2

=
−

− =
−

−








 = −

−( )∑ ∑ ∑( ) حيث: 

)ميم - 2(

)ميم - 3(
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x x
i

2 2= ∑( ) = 93,636
    

عندما نحسب بهذه القيم،

s2 9 684 9 364
9

35 56= −( ) =, , .     

V x( ) = =35 56
10

3 56. .     

Se x( ) = 3 56.     

املعاينة العشوائية البسيطة بال بديل 

من األفضل، بحكم السليقة، أخذ العيّنات بال بديل، ألن املرء يحصل عىل معلومات أكثر، ألنه ال توجد   -  21

إمكانية لتكرار وحدات العيّنة. لذلك، فإن اسرتاتيجية املعاينة العشوائية البسيطة بال بديل أكثر ما تستخدم إجراء 

املعاينة العشوائية البسيطة. عملية االختيار، يف هذا اإلجراء، متواصلة حتى ُتختار وحدات معاينة عددها n ويتم 

تجاهل جميع حاالت التكرار. هذا يعادل االحتفاظ بالوحدة أو الوحدات التي اختريت، وُتختار وحدة أخرى مع 

تساوي االحتماالت من بني الوحدات الباقية يف املجموعة السكانية. 

فيما ييل بعض خواّص املعاينة العشوائية البسيطة بال بديل: 

تعطينا حجماً ثابتاً للعيّنة   •

)EPSEM( تسفر عن االختيار مع تساوي االحتماالت لكل عنرص/وحدة  •

متوسط العيّنة والتباُين، كما هو الحال يف املعاينة العشوائية البسيطة مع البديل، تقديرات غري   •

متحيزة لَِمعلَمات السكان. 

العشوائية  املعاينة  بموجب  والتباُين  املتوسط  تقدير  يف  ُتستخَدم  معادالت  نقدم  أدناه،   23 الفقرة  يف   -  22

البسيطة بال بديل )ميم - 4 وميم - 5(. نعطي، باإلضافة إىل ذلك، أمثلة رقمية لكيفية حساب املتوسط والتباُين 

يف العيّنة. 

افرتض أن مجموع عدد املدارس االبتدائية يف إقليم ما يساوي 275 مدرسة. اختريت عيّنة قوامها 55   -  23 

بال بديل. األرقام الواردة أدناه هي عدد املوظفني )yi( يف كل مدرسة من املدارس املختارة. 

51032682

1516357506

264720206

76356162

212484152

754667

44826

72782

5121062

2407719
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، مجموع عدد املوظفني y
i∑ = 688,     

yi
2 18 182∑ = ,     

متوسط العيّنة هو   - 1

y
y

n
i= )ميم - 4(∑

حيث n هو حجم العيّنة.

عندما نحسب بهذه القيم،

y = =688
55

12 5.     

تباين متوسط العيّنة هو   - 2

V y( ) f
s
n
y= −1
2

)ميم - 5(

حيث f−1 هو عامل تصحيح املجموعة السكانية، و

s
n

y nyy i
2 2 21

1
1

54
18 182 8 594=

−
−  = −[ ]∑ , , )ميم - 6(177.56 =

عندئٍذ 

. V و y( ) . .= −





=1 55
275

177 56 55 2 58     

املعاينة املنهجية ميم - 4 - 2 

kth من  باختيار كل عنرص رقمه  العيّنة  فيه  ُتختار  باالحتمال،  للعيّنة  اختيار  املنهجية طريقة  املعاينة   -  24
السكان، حيث تساوي k عدداً صحيحاً أكثر من 1. ويجب أن ُيختار العدد األول من العيّنة عشوائياً من بني أول 
عنارص تحمل الرقم k. ويجري االختيار من قائمة منظمة. هذا أسلوب مرغوب لالختيار، ال سيما عندما تكون 
الوحدات عديدة وتكون مرقمة من 1 إىل N. افرتض أن N، الذي هو مجموع عدد الوحدات، عدد صحيح وهو 
من مضاعفات حجم العيّنة املطلوب n وأن k عدد صحيح بحيث يكون N مساوياً لـ (N = nk). ثم ُيختار عدد 
عشوائي بني 1 وk. لنفرتض أن 2 هو البداية العشوائية، عندئٍذ يكون حجم العيّنة n وتكون الوحدات مرقمة 

ترقيماً تسلسلياً كالتايل:

2, 2 + k, 2 + 2k, ... ... 2 + (n−1)K

وُيالحظ أن العيّنة تشكل أول وحدة ُتختار عشوائياً، وُتختار كل وحدة رقمها kth، حتى تبلغ العيّنة املختارة الحجم 
املطلوب. الفاصل k يقسم السكان إىل مجموعات. ونحن، بهذا اإلجراء، نختار مجموعة واحدة من الوحدات يكون 
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احتمال اختيارها k/1. وحيث إن الرقم األول ُسحب عشوائياً من مجموعة أرقام ترتاوح من 1 إىل k، فإن كل وحدة 
 .1/k ،يف املجموعات التي يفرتض أنها متساوية يكون لها نفس احتمال االختيار

املعاينة املنهجية الخطية  ميم - 4 -2 - 1 

 ،N = nk وهو مجموع عدد الوحدات، من مضاعفات حجم العيّنة املطلوب، بعبارة أخرى إذا كان ،N إذا كان  -  25
 .n هو الفاصل — فإن عدد الوحدات يف كل عيّنة من العيّنات املنهجية املمكنة هو kهو حجم العيّنة املطلوب و n وكان
يف هذه الحالة يكون النظام بمثابة تقسيم الوحدات ذات الرقم N إىل فئة عيّنات رقمها k وكل عيّنة منها مؤلفة من 
وحدات عددها n، وُتختار مجموعة يكون احتمال اختيارها l/k. وعندما يكون N مساوياً لـ nk، يكون y التقديَر غريَ 
Y. ومن جهة أخرى، عندما ال يكون N من مضاعفات n، فإن عدد الوحدات املختارة  املتحيّز ملتوسط عدد السكان 
 N/n مساوياً للعدد الصحيح الذي هو أقرب ما يكون إىل k باستخدام التقنية املنهجية، مع كون فاصل املعاينة 
ال يكون بالرضورة مساوياً لـ n. لذلك، عندما ال يكون N مساوياً لـ nk، تختلف أحجام العيّنات ويكون متوسط 
حجم العيّنة تقديراً متحيزاً ملتوسط عدد السكان. يوضح الشكل ميم - 1 أدناه اختيار العيّنة بموجب املعاينة 

املنهجية الخطية.

 ،N = 20 ،3 يوضح املثال الوارد أدناه اختيار عيّنة قوامها 4 طالب من صف فيه 20 طالباً. البداية العشوائية هي
وn = 4، وk = 5. تضم العيّنة الناتجة وحدات تحمل األرقام 3، و8، و13، و18.

الشكل ميم - 1
املعاينة املنهجية الخطية )اختيار العيّنات( 

12345678910

11121314151617181920

املعاينة املنهجية الدائرية ميم - 4 - 2 - 2 

الحظنا أنه يف املعاينة املنهجية الخطية يمكن أن يكون حجم العيّنة الفعيل مختلفاً عن الحجم املطلوب، وأن   -  26
متوسط الحجم تقديٌر متحيز ملتوسط السكان عندما ال يكون N من مضاعفات n. غري أن تقنية املعاينة املنهجية 
الدائرية تتغلب عىل القصور املذكور أعاله. ففي االختيار املنهجي الدائري ُترتَّب القوائم يف دائرة بحيث تيل الوحدُة 
األوىل الوحدَة األخرية. ُتختار بداية عشوائية بني الرقم 1 والرقم N، بدالً من أن تكون بني الرقم 1 والرقم k. ثم 
تضاف الوحدة ذات الرقم kth حتى ُتختار العنارص التي عددها n بالضبط. وعندما نصل إىل نهاية القائمة نواصل 
 ،N = 20 من البداية. ويعطي الشكل ميم - 2 توضيحاً الختيار عيّنة بموجب املعاينة املنهجية الدائرية، حيث 

وn = 4، وk = 5، وتكون البداية العشوائية 7. لذلك تكون الوحدات املختارة 7 و12 و17 و2. 
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التقدير بموجب املعاينة املنهجية  ميم - 4 - 2 - 3 

تعطى املعادالت تقدير املجموع )ميم - 7(، ومتوسط العيّنة )ميم - 8(، والتباُين )ميم - 9(، وتقدَّم أمثلة   -  27
رقمية تبنيِّ العدد التقديري للسكان، ومتوسط العيّنة، والتباُين.

لتقدير املجموع ُيرَضب مجموع العيّنات بفاصل املعاينة، لذلك   - 1

Y k yi= ∑)7 - ميم(

ويكون تقدير متوسط السكان 

y k
y

N
i= )ميم - 8(∑

تقدير التباُين معقد ألنه ال يمكن إعطاء تقدير دقيق جداً من عيّنة منهجية واحدة. واملَخَرُج هو   - 2
افرتاض أن ترقيم الوحدات عشوائي؛ ويف هذه الحالة يمكن معاملة العيّنة املنهجية كأنها عيّنة 

عشوائية. لذلك ُيعطَى تقدير التباين للمتوسط باملعادلة التالية: 

V y
n

n
N

s( ) = −



∑

1 1 2

و حيث: 
)ميم - 9(

يمكن حساب تقدير دقيق جداً لتباين غري متحيّز من عيّنة منهجية باختيار أكثر من عيّنة منهجية واحدة   -  28
من مجموعة سكانية معيّنة.

األمثلة الرقمية

افرتض أنه يوجد 180 مزرعة تجارية يف منطقة تضم الواحدة منها30 رأساً من املاشية أو أكثر. تؤخذ   -  29
 .)k = 6( 6 مساوياً لـ k عيّنة فيها 30 مزرعة باستخدام املعاينة املنهجية ويكون

الشكل ميم - 2
اختيار العّينات باملعاينة املنهجية الدائرية
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يرد أدناه عدد رؤوس املوايش )yi( يف الـ 30 مزرعة املختارة.

6020045 504079354130120

yi∑ = 2 542, و  300651111202004251673240

4655250100639047823150

العدد املقدر للموايش هو   - 1

Y k yi= ∑ = 6  2,542 = 15,252×      

املتوسط املقدر لعدد املوايش يف كل مزرعة هو   - 2

y k
y

N
i=

( )
= = ≈∑ 6 2,542 180 84 7 85× .      

تباُين متوسط العيّنة، املحسوب عىل أساس افرتاض أن ترقيم املزارع عشوائي، هو  - 3

V y( ) f
s
n
y= −1
2

s
n

y
y

ny i
i2 2

2
1

1
1
29

348 700 215 392 13=
−

−
( )











( )∑∑ , , . =  4,596.80 حيث: 

V y( ) ( . )= 0 833 لذلك: 127.64=(153.227)

Se = 11.30y( ) = 127 64. و 

)ميم - 10(

يوجد عدد من امليزات والعيوب املرتبطة باستخدام املعاينة املنهجية.  -  30

امليزات:  )أ( 

اختيار الوحدة األوىل يحدد العيّنة بكاملها. ويعمل هذا يف صالح العمليات امليدانية ألنه يمكن   •
اختيار وحدات املعاينة النهائية يف امليدان من ِقبل العّدادين عندما يضعون قوائم بالوحدات.

ترقيماً  مرقمة  باإلطار  املشمولة  الوحدات  تكون  عندما  السكان  بني  بالتساوي  العيّنة  ُتنرش   •
مالئماً. غري أن تقدير العيّنة سيكون أكثر دقة إذا كان ثّمَة َميٌل من نوع ما يف السكان.

ح الشكل ميم - 3، الوارد أدناه، التقسيم  املعاينة املنهجية تعطي تقسيماً طبقياً ضمنياً. يوضِّ  •
الطبقي الضمني بواسطة اتجاه خطي رتيب.

الشكل ميم - 3
االتجاه الخطي الرتيب
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أوجه القصور:  )ب( 

إذا كان ثّمة تغري دوري يف السكان، يمكن أن تسفر املعاينة املنهجية عن نتائج تكون تقديراتها   •
أقل من الواقع أو أكثر منه. ويف هذه الحالة يكون فاصل املعاينة متسقاً مع البيانات. فإذا كنت 
مثالً تدرس تدفق حركة السري ملدة 24 ساعة يف شارع يغّص بحركة السري من شوارع املدينة، 
وحل فاصلك يف ساعات ازدحام حركة السري، ستحصل دائماً عىل أرقام مرتفعة. لذلك، ستسفر 
الدراسة عن تشغيل العاملني ساعات إضافية. يوضح الشكل ميم - 4 الفاصَل الدوريَّ الذي 

يمكن أن يساهم يف التقديرات غري املوثوقة بموجب املعاينة املنهجية

إذا تحرَّينا الدقة، ال نستطيع أن نحصل عىل تقدير دقيق جداً من عيّنة منهجية واحدة   •

أسلوب االختيار عرضة لإلساءة من ِقبل بعض العّدادين/املوظفني امليدانيني   •

الشكل ميم - 4
التقلُّبات الدورية

املعاينة الطباقية  ميم - 4 - 3 

يف أسلوب املعاينة الطباقية تقسم وحدات املعاينة يف السكان إىل مجموعات ُتسّمى طبقات. ويتم التقسيم   -  31
إىل طبقات لكي يتسنى تقسيم السكان تقسيماً فرعياً إىل مجموعات غري متجانسة تكون متجانسة داخلياً. وبوجه 
عام، عندما تكون وحدات املعاينة متجانسة فيما يتعلق باملتغريات املساعدة، املسماة متغريات طباقية، ينخفض 
تباُين تقديرات الطبقات يف العادة. ومن الجدير باملالحظة أيضاً أنه توجد مرونة كبرية يف التقسيم إىل طبقات، 

بمعنى أن إجراءات املعاينة والتقدير يمكن أن تكون مختلفة من طبقة إىل أخرى.

δh داخل كل 
ُع الوحدات/العنارص املتشابهة إىل حد ما، لكي يكون التباين 2 لذلك، يف املعاينة الطباقية، نجمِّ  -  32

)xh الطبقات املختلفة مختلفة قدر اإلمكان. وُيحصل  طبقة صغرياً. ومن األسايس يف الوقت نفسه أن تكون متوسطات (
ـيَّة التي هي قيد النظر.  عىل تقدير مالئم للسكان ككل بالجمع بصورة مناسبة بني التقديرات الطبقية للخاصِّ

ميزات املعاينة الطباقية  ميم - 4 - 3 - 1 

إجراءات  استخدام  وإمكانية  التقديرات  دقة  املمكنة يف  الزيادة  الطباقية هي  للمعاينة  الرئيسية  امليزة   -  33
املعاينة املختلفة يف الطبقات املختلفة. باإلضافة إىل ذلك، ُوجد أن التقسيم إىل طبقات مفيد: 

يف حاالت املجموعات السكانية املتخالفة يمكن استخدام كسور كبرية من كسور املعاينة يف اختيار   •
أمثلة كثرية من وحدات قليلة أكرب حجماً. وهذا يعطي وزناً أكرب للوحدات الكبرية جداً، ويف النهاية 

ينخفض التباُين يف املعاينة الطباقية
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َم إليها البلد ألغراض  عندما يكون ملنظمة استقصاءات عدة مكاتب ميدانية  يف مناطق مختلفة، ُقسِّ  •
إدارية، يف هذه الحالة يمكن أن يكون من املفيد معالجة املناطق كطبقات لتسهيل العمل امليداني

عندما تلزم تقديرات يف حدود هامش خطأ محدد، ال للسكان ككل فقط، وإنما ملجموعات فرعية   •
محددة أيضاً، كاألقاليم، واملناطق الريفية أو الحرضية، ونوع الجنس، إلخ. يمكن، بواسطة التقسيم 

إىل طبقات، تقديم هذه التقديرات بصورة مؤاتية 

إذا كان إطار املعاينة متاحاً يف شكل أُُطر فرعية، تخص املناطق أو فئات وحدات محددة، ويف هذه   •
الحالة يكون من املؤاتي عملياً واالقتصادي معاملة األُُطر الفرعية كطبقات الختيار العيّنات 

موجز الخطوات املتخذة يف املعاينة الطباقية  ميم - 4 - 3 - 2 

تقسيم سكان وحدات املعاينة ككل إىل مجموعات سكانية فرعية متجانسة داخلياً وغري متجانسة   •
خارجياً

يف كل طبقة ُتختار عيّنة منفصلة من جميع وحدات املعاينة يف الطبقة  •

يف كل عيّنة ُتختار من كل طبقة،  ُيحسب متوسط طبقي مستقل )أو أية إحصائية أخرى(. ثم   •
توضع معامالت ترجيح، مثالً، عىل الوجه الصحيح ملتوسطات الطبقات لتشّكل تقديراً مجتمعاً 

ملتوسط السكان

ُتستخدم يف العادة معاينة متناسبة داخل الطبقات عندما تكون التقديرات اإلجمالية — الوطنية،   •
مثالً، هي هدف االستقصاء ويكون االستقصاء متعدد األغراض

ُتستخَدم املعاينة غري املتناسبة عندما تكون األولوية ملجاالت املجموعات الفرعية، مثالً: يف الحاالت   •
التي يلزم فيها وضع تقديرات للمناطق دون الوطنية مع التساوي يف املوثوقية

مالحظات ميم - 4 - 3 - 3 

الرموز والحروف السفلية ترتبط باملعاينة الطباقية. لذلك نبدأ بتعريف بعض املالحظات والرموز الشائعة   -  34
املستخدمة يف اسرتاتيجية املعاينة هذه.

القيم السكانية 

للطبقات H، سيشار إىل مجموع عدد العنارص يف كل طبقة بالرموز التالية: 

.N1, N2, … … Nh, … … NH

وتكون هذه املعلومات غري معروفة يف العادة. ويكون مجموع القيمة السكانية: 

N Nh
h

H
)ميم - 11(∑=
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ويكون متوسط الطبقة كما ييل:

X
N

X X
N

hi hi
h

i

Nh

= =∑1
)ميم - 12(

.hth هو مجموع قيم الطبقة Xhالطبقة، و hth يف hth هي قيمة العنرص Xhi حيث

ُمعاِمالت الرتجيح  ميم - 4 - 3 - 4 

تمثل معاِمالت الرتجيح بوجه عام نسب العنارص السكانية يف الطبقات و   -  35

W N
Nh

h=

Wh =∑ 1 : ومن َثمَّ

)ميم - 13(

h hi
i

N

S N
X X

h
2 2

1

1
1

=
−

−( )
=
)ميم - 14(∑

قيم العيّنات  ميم - 4 - 3 - 5 

nh مختارة يف الطبقة. وَنِصُف يف هذا الجزء الرموز الشائعة  قيمة العيّنة تقدير محسوب من عنارص   -  36
املستخدمة يف مسألة املعاينة الطباقية. 

   n nh =∑ للطبقات H دعنا نرمز إىل أحجام العيّنات يف كل طبقة بالرموز n1, n2, … … nn حيث  ) أ  ( 
هو مجموع حجم العيّنة. 

 .h يف الطبقة i عنرص العيّنة xhi ليُكن )ب ( 

ثم ليُكن )ج ( 

.h ميم - 15( متوسط العيّنات يف الطبقة(

ثم ليُكن  )د( 

)ميم - 16(  متوسط إجمايل العيّنات. 

ثم ليُكن )هـ( 

.h كرس املعاينة يف الطبقة f n
Nh

h

h
)ميم - 17(=
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n يف الطبقة hth بما ييل: 
h
th ُيعطَى تباين العنرص

v x n
N

s
nh

h

h

h

h
( ) = −









∑ 1

2

)ميم - 18(

s2 هو تباين العنرص يف الطبقة hth، وهو ُمعطًى بما ييل:
h حيث

s
x x
nh

hi h

h

2
2

1
=

−( )
−( )

)ميم - 19(∑

v x W f s
nst h h

h

h
( ) = −( )∑ 2

2
1 )ميم - 20(وُيعطَى تباين متوسط العيّنات بما ييل: 

ُيبَحُث فيما ييل أدناه نوعان من اسرتاتيجيات املعاينة الطباقية، هما املعاينة املتناسبة واملعاينة غري املتناسبة.

التقسيم املتناسب إىل طبقات  ميم - 4 - 3 - 6 

يقتيض التخصيص املتناسب يف املعاينة الطباقية استخدام كرس معاينة موحد يف جميع الطبقات. وهذا   -  37
ينطوي عىل اختيار نفس النسبة من الوحدات من كل طبقة. فإذا قررنا، مثالً، أن نختار عيّنة يبلغ مجموعها 10 
يف املائة، فهذا يعني أننا سنختار 10 يف املائة من وحدات كل طبقة. وملا كانت نسب املعاينة يف جميع الطبقات 
واحدة، فإن عنارص العيّنة املختارة يف العيّنة ستتفاوت من طبقة إىل أخرى. ويف كل طبقة، سيكون حجم العيّنة 

متناسباً مع عدد العنارص املوجودة يف الطبقة.

f وهذا ينطوي عىل تصميم معاينة مع تساوي االحتماالت  n
N

n
Nh

h

h
= = يف هذه الحالة ُيعطى كرس املعاينة بـ، 

.)EPSEM(

x W xst h h= ∑ )ميم - 21(ومتوسط العيّنات هو: 

v x
f

n W sst h h( ) =
−( ) ∑1 2 )ميم - 22(ويكون تباُين املتوسط اإلجمايل : 

التقسيم غري املتناسب إىل طبقات  ميم - 4 - 3 - 7 

يقتيض أسلوب املعاينة غري املتناسبة استخدام نسب معاينة مختلفة يف طبقات مختلفة. والقصد هو تعيني   -  38
نسب معاينة للطبقات بطريقة يمكن معها حصول أقل تباين ممكن يف إجمايل املتوسط لتكلفة كل وحدة. 

عند استخدام هذا األسلوب تكون نسبة املعاينة يف طبقة معيّنة متناسبة مع االنحراف القيايس لتلك الطبقة.   -  39
وهذا يعني أن عدد وحدات املعاينة التي سُتختار من أية طبقة ال يتوقف عىل مجموع عدد العنارص فحسب، وإنما 

أيضاً عىل االنحراف القيايس للمتغري املساعد.

يف التخصيص غري املتناسب، ُتَقدَُّم أيضاً فكرُة وظيفة التكلفة. فمثالً: 

C C c no h h= + )ميم - 23(∑
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حيث Co هي التكلفة الثابتة و ch هي تكلفة تغطية العيّنة يف طبقة معيّنة.

يمكننا، يف أوضاع كثرية، أن نفرتض أن ch عدد ثابت يف كل الطبقات. ومن بني املعادالت املستخدمة يف تخصيص 
العيّنات غري املتناسب للطبقات معادلة تخصيص نييمان.

حيث ch عدد ثابت و nh∑، الذي هو حجم العيّنة اإلجمايل، عدد ثابت.

ُيعطَى عدد الوحدات املراد اختيارها من طبقة ما بما ييل: 

n W s n
W s

n N s n
N sh

h h

h h
h

h h

h h
= = ⋅
∑ ∑

)ميم - 24(   أو   

وُيعطَى التباين بما ييل:

v x
W s
n N

W sst
h h

h h=
( )

−∑ ∑
2

)ميم - 25(21

الرقم الوارد إىل يسار عالمة الناقص )−( عامل تصويب ملجموعة سكانية محدودة، يمكن إسقاطه إذا كنا نختار 
عيّنات من مجموعة سكانية كبرية جداً، أي إذا كان كرس املعاينة صغرياً. 

مالحظات عامة  ميم - 4 - 3 - 8 

القيم السكانية Sh وCh بوجه عام غري معروفة؛ لذلك، يمكن أن توضع التقديرات من استقصاءات   •
معيّنة سابقة أو تجريبية 

التخصيص غري املتناسب ليس ذا كفاءة عالية الختيار النسب   •

ربما توجد أوجه تنازع فيما يتعلق باملتغريات املراد وضعها يف موضع مثايل، يف حالة االستقصاءات   •
متعددة األغراض 

•  يسفر التخصيص غري املتناسب، بوجه عام، عن أقل تباُين ممكن

ح األمثلة الواردة أدناه حساب أحجام العيّنات والتباينات بموجب التقسيم املتناسب وغري املتناسب  توضِّ  -  40
إىل طبقات. ويف هذا املثال االفرتايض تقسم املدارس إىل طبقات بناًء عىل أساس عدد املوظفني. ويبلغ مجموع عدد 
املدارس االبتدائية يف اإلقليم 275 مدرسة. وُتختار منها عيّنة تضم 55 مدرسة وتقسم إىل طبقات بناًء عىل أساس 

عدد املوظفني.

تقرير أحجام العيّنات داخل الطبقة ميم - 4 - 3 - 9 

ينبغي الرجوع إىل الجدول ميم - 1 أدناه.  -  41

التخصيص املتناسب 

للتخصيص املتناسب ُيستخَدم كرس املعاينة املشرتك. 

n هو الكرس اإلجمايل للمعاينة املطبق عىل مجموع عدد الوحدات يف الطبقة. 
N

f= لذلك 
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f أو 20 يف املائة.  = =55
275

0 2. ويف املثال املذكور أعاله 

ويـرد توزيع أحجام العيّنات يف العمـود 4 من الجدول ميم - 1 أدناه؛ فحجم العيّنـة يف الطبقة 1، مثـالً هـو 
.nh = 0.2 x 80 = 16

التخصيص غري املتناسب 

ُتعطى معادلة الحصول عىل أحجام العيّنات يف الطبقات املختلفة بما ييل: 

n W s
W s

nh
h h

h h
= ( )

)ميم - 26(∑

nh  للطبقة 1. = × =0 3750
2 4474

55 8.
.

مثال ذلك، املعادلة 

يرد ما تبّقى من النتائج يف العمود 5 من الجدول.

الجدول ميم - 1
عدد املدارس بحسب عدد املوظفني

الطبقة

 عدد
 املوظفني

يف كل مدرسة 
مختارة

)yhi(

 مجموع
 عدد املدارس

 يف كل
طبقة

)Nh(

 عدد املدارس املختارة 
بحسب الطبقة

التخصيص 
 املتناسب

)nh(

التخصيص 
غري املتناسب 

)nh(Whs2
hshWh sh Wh s2

h

)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10(

1،4 ،2 ،2 ،4 ،2 
،2 ،2 ،4 ،2 ،2 

5 ،5 ،2 ،2 ،2 ،2
801680.29091.6331.2890.37500.48

2،8 ،6 ،7 ،7 ،7 
،6 ،7 ،6 ،7 ،7 
،8 ،7 ،6 ،8 ،6 
6 ،6 ،6 ،7 ،6

1002060.36360.5370.7330.26650.19

3،15 ،10 ،12 ،10 
،20 ،16 ،21 

15 ،19 ،16 ،20
5511180.200015.5643.9450.78903.11

4،35 ،35 ،23 
،47 ،46 ،48 

40 ،50
408230.145548.8366.9891.01697.10

27555551.0002.447410.90املجموع

N = مجموع عدد املدارس االبتدائية  مالحظة: 

n = مجموع عدد املدارس االبتدائية يف العيّنة كلها   

 hth حجم الطبقة رقم = Nh  

 hth حجم العيّنة من الطبقة رقم = nh  
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حساب التباُينات  ميم - 4 - 3 - 10 

ُح حساب التباُينات بموجب التقسيم املتناسب وغري املتناسب إىل طبقات بتطبيق املعادلتني ميم - 27  ُيوَضَّ  -  42
و ميم - 28، عىل التوايل.

التقسيم املتناسب إىل طبقات

V y f
n w sprop h h( ) = − = −( ) ( ) =∑1 1 0 2

55 10 9 0 162 . . )ميم - 27(.

التقسيم غري املتناسب إىل طبقات 

V y
w s

n N
w sopt

h h
h h( ) =

( )
− = ( ) − =∑ ∑

2
2

21 2 4474
55

10 9
275

0 07. . )ميم - 28(.

بوجه العموم  ميم - 4 - 3 - 11 

)ميم - 29(

معاينة املجموعات  ميم - 4 - 4 

املناقشات التي وردت يف الفروع السابقة كانت حول أساليب معاينة اعُتربت فيها وحدات املعاينة االبتدائية   -  43
مرتبـًة يف قائمـة من اإلطـار؛ وكان الرتتيب أنه يمكـن اختيار العيّنـات الفردية مبارشًة من اإلطـار. ويف معاينة 
املجموعات، تحتوي وحدات االختيار األرفع مستوًى كمناطق تعداد السكان، مثالً، )انظر الفصل الثالث(، عىل 
أكثر من وحدة ابتدائية واحدة. ووحدة املعاينة، يف هذه الحالة، هي املجموعة. وثّمة أسلوب بسيط الختيار عيّنة 
عشوائية من األرُس املعيشية يف مدينة، مثالً، يستتبع وجود قائمة بجميع األرُس املعيشية يف املدينة. وربما يكون 
هذا غري ممكن ألنه ربما ال يوجد، عملياً، إطار كامل بكل األرُس املعيشية يف املدينة. ويمكن، لتجاوز هذه املشكلة، 
تشكيل مجموعات عىل شكل أحياء. ثم يمكن اختيار عيّنة من األحياء، وفيما بعد يمكن وضع قائمة باألرُس املعيشية 
يف األحياء املختارة. ويمكن، إذا دعت الحاجة، تشكيل عيّنة من األرُس املعيشية من كل حي، تضم 10 يف املائة من 

األرس، مثالً. 

أسباب استخدام معاينة املجموعات  ميم - 4 - 4 - 1 

العيّنات  تأييداً الستخدام معاينة املجموعات، ال سيما يف تصاميم  ُقدَِّمت  التي  فيما ييل بعض األسباب   -  44
متعددة املراحل.

يخفض تشكيل املجموعات تكاليف السفر وتكاليف أخرى متصلة بجمع البيانات   •

َن اإلرشاَف والرقابَة ومتابعَة التغطية وجوانب أخرى لها تأثري يف جودة البيانات التي  يمكن أن يحسِّ  •
يجري جمعها 

05-67060 Annexe 1.indd   243 10/06/2010   12:14:23 PM



عملية توجيهية  املعيشية: مبادئ  األرس  استقصاءات  عيّنات  244تصميم 

يصبح بناء اإلطار أقل تكلفة ألنه يتم عىل مراحل. ففي املعاينة متعددة املراحل، مثالً كما نوقشت يف   •
الفصل الثالث، ال يلزم إطار يغطي جميع السكان إال الختيار وحدات املعاينة األّولية، أي املجموعات 
عىل مستوى املرحلة األوىل. ويف أية مرحلة أدنى منها ال يلزم اإلطار إالّ يف الوحدات التي اختريت يف 

املرحلة السابقة 

باإلضافة إىل ذلك، تميل أُُطر الوحدات األكرب حجماً واألعىل مرحلة إىل أن تكون أكثر دواماً ولذلك   •
أكثر قابلية لالستخدام عىل مدى فرتات أطول. وتميل قوائم الوحدات الصغرية كاألرُس املعيشية 

واألفراد، بوجه خاص، إىل أن تصبح قديمًة يف غضون فرتة زمنية قصرية 

توجد فوائد إدارية لتنفيذ االستقصاء   •

نالحظ بوجه عام أننا، بمقارنة عيّنة مجموعات بعيّنة عنارص من نفس الحجم، نجد أن تكلفة العنرص   -  45
يف عيّنة املجموعات أقل، وذلك يعود إىل قلة تكاليف وضع قوائم بالعنارص و/أو التعرُّف عىل مواقعها. من جهة 
أخرى، يكون تباُين العنارص أكثر تكلفة نتيجة لعدم انتظام تجانس العنارص )الرتابط داخل الطبقة الواحدة( يف 
ح املعاينَة األساسيَة للمجموعات بالنظر يف تصميٍم ذي مرحلة واحدة )ُقدَِّمت تصاميم متعددة  املجموعات. ونوضِّ

املراحل ونوقشت بالتفصيل يف الفصل الثالث(.

معاينة املجموعات يف مرحلة واحدة  ميم - 4 - 4 - 2 

ربما ال يكون من املمكن عملياً الحصول عىل قائمة باألرُس املعيشية، يف مقاطعة بعينها، ثم اختيار عيّنة   -  46
من هذه القائمة. غري أنه ربما يمكن أن نجد قائمًة بالقرى أُِعدَّت أثناء عملية تعداد سابقة واحُتِفَظ بها ألغراض 
إدارية. يف هذه الحالة، نحصل عىل عيّنة من القرى، ثم نحصل منها عىل معلومات عن األرُس املعيشية يف القرى 
املختارة. هذا يمثل تصميم معاينة مجموعة ذات مرحلة واحدة، ألنه بعد اختيار عيّنة من القرى يمكن الوصول 

إىل جميع الوحدات يف املجموعة — يف هذه الحالة، األرُس املعيشية. 

يمكن توضيح اختيار العيّنات من املجموعات كما ييل. افرتض أن عيّنة من مجموعة من القرى قد اختريت   -  47
باحتماالت متساوية. فلمعاينة مجموعات يف مرحلة واحدة، ستكون جميع األرُس املعيشية التي من القرى املختارة 

مشمولة بالعيّنة.

نظراً إىل أن: 

A = مجموع عدد القرى 

B = مجموع عدد األرُس املعيشية يف املجموعة 

a = عيّنة من القرى 

ولذلك، أن 

aB = n تمثل عدد الوحدات االبتدائية )األرُس املعيشية( يف مجموع العيّنة 

و 

AB = N هي مجموع عدد األرُس املعيشية يف جميع القرى 
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ثم ُيعطَى احتمال اختيار عنرص، مع تساوي االحتماالت، بما ييل: 

a
A

B
B

n
N

f× = )ميم - 30(=

. a
A

حيث N هو مجموع عدد الوحدات االبتدائية و f هو كرس املعاينة. يف هذه الحالة يكون االحتمال، ببساطة 

معادالت ملتوسط العيّنة والتباُين  ميم - 4 - 4 - 3 

ترد أدناه معادالت ملتوسط العيّنة والتباُين:   -  48

متوسط العيّنة 

y
aB

y
a

y= = =
== =

∑∑ ∑1 1

11 1
αβ

β

β

α

α

α
α

α

)ميم - 31(

متوسط العيّنة تقدير غري متحيز ملتوسط السكان:

E y
A

y Y
a

( ) = =
=

∑1

1
α

α
)ميم - 32(

 ألن حجم العيّنة يف الواقع ثابت )aB = n( وأن االختيار مبنيٌّ عىل أساس التساوي يف االحتماالت، فإن املتوسط 
. ( هو تقدير غري متحيز ملتوسط السكان  (

التباُين 

إذا اختريت املجموعات باستخدام اختيار عشوائي بسيط، يمكن تقدير التباُين كما ييل:

V y( ) f s( )= −1 2
α

)ميم - 33(
s

a
y y

a

α α
α

2

1

21
1

=
−

−
=

∑( ) حيث: 

من املهم مالحظة أن القيم خالية من أخطاء املعاينة، ألنها تستند إىل قيم جميع العنارص يف B ال عىل أساس   -  49
ہ إىل التباُينات بني متوسطات املجموعات. عيّنة. أما تباُين متوسط العيّنة فمردُّ
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املرفق الثاني

قائمة بأسماء الخرباء

الخرباء املشاركون يف اجتماع فريق الخرباء التابع لألمم املتحدة الستعراض 
 مسودة الدليل املتعلق بتصميم استقصاءات األرُس املعيشية، نيويورك، 

3 - 5 كانون األول/ديسمرب 2005 أ

اللقب  الوظيفي واالنتماء االسم

خبري استشاري إحصائي، نيجرييا  أوالدييو أوييليكه أجايي 

شعبة اإلنتاج واإلنتاجية واإلدارة، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي، سنتياغو، 
شييل

بفريل كارلسون

خبري استشاري إحصائي، مرص سمري فريد

مستشار فني، الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي/االتحاد األوروبي، غاُبروني، بوتسوانا مافيون م. جامبوا

زميل مشارك، جامعة هارفارد، بوستون، ماساشوسيتس، الواليات املتحدة األمريكية أودايا شانكار ميرشا

أستاذ، مدرسة وارسو لالقتصاد، وارسو، بولندا جان كوردوس

مدير، مكتب اإلحصاءات الوطني، سانت لوسيا إدوين سانت كاترين

خبري استشاري يف اختيار العيّنات، الواليات املتحدة األمريكية أنتوني ترينر

مدير، الخدمات اإلحصائية املتكاملة (INSTAT)، نيبال  شيام أوباديايا

نائب الرئيس، شعبة تكاليف املعيشة، لجنة الخدمة املدنية الدولية، نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية

إبراهيم يانسانة

انظر الوثيقة: ESA/STAT/AC.93/L.4 لالطالع عىل تقرير اجتماع فريق الخرباء. أ 
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