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مثل تقسیم ( clustersمجتمع الهدف إلى مجموعات تسمى عناقید  یتم تقسیم•

 )بلوكات اوالتجمعات السكانیة الكبیرة إلى مناطق عد، 

في العینة العنقودیة یتم اختیار عینة من العناقید ویتم الوصول إلى كافة الوحدات •

 . داخل العناقید التي تم اختیارها في العینة

في تصمیم العینات العنقودیة یتم االستفادة من التقسیم العنقودي االعتیادي •

التعدادیة، /مناطق العد الجغرافیة: مثل . الموجود في مجتمع الهدف

 .الخ...الصفوف الدراسیة/المدارس

من الممكن تشكیل عناقید افتراضیة من خالل تجمیع الوحدات المتقاربة من •

 .بعضها البعض

:مفهوم العینة العنقودیة  



 .بشكل مباشر یحتوي على جمیع عناصر المجتمعمعینة تفصیلي عدم وجود إطار یتم استخدامها عند 1.

 اختیار وحدات متجاورةعند تقلیل التكالیف المرتفعة والوقت 2.

 فعالیةغیر اإلحصائیة بشكل أكثر األخطاء االستفادة من التقسیمات اإلداریة في السیطرة على  3.

 في العنقودالوحدات كل  حصر/إذا كان من غیر العملي أن یتم عمل مسحتستخدم العینة متعددة المراحل  4.

 .بسبب كبر حجمه

سحب عینة متعددة المراحل یزید في عدد العناقید في المرحلة األولى وهذا یؤدي إلى انتشار العینة 5.

 وشمولها لمجتمع الدراسة

حیث انه من الممكن استخدام أسلوب سحب العینات في كل  ونةمر بال متعدد المراحل یتصف التصمیم6.

 .عن المراحل األخرى ةمرحلة مختلف

 :میزات العینة العنقودیة والمتعددة المراحل



 وحدات المعاینة الرئیسیة
Primary sampling units (PSU) 

 وحدات المعاینة النھائیة
Ultimate sampling units (USU) 

 وحدات المعاینة الثانویة
Secondary sampling units (SSU) 

 إطار العناقید

 المرحلة األولى
First Stage 

 المرحلة الثانیة
Second Stage 

 المرحلة الثالثة
Third Stage 



 مقارنة بین العینة العنقودیة والعینة الطبقیة

 العینة العنقودیة العینة الطبقیة
شمول  (یتم سحب العینة من كل طبقة

)كل الطبقات  
شمول عینة (یتم سحب عینة من العناقید 

)من العناقید  

تباین التقدیر یعتمد على تباین القیم 
 داخل الطبقة

تباین التقدیر یعتمد على التباین بین 
كلما زاد عدد العناقید كلما قل (العناقید 
  التباین



 )العناقید المتساویة في الحجم(العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 
  Single-stage cluster sampling (equal) 

عدد  M وعدد العناقید في المجتمع   N، حیث  NMمخطط المجتمع المكون من عناصر عددھا 
 ھو المتغیر قید االھتمام  yوالعناصر بكل عنقود، 

 العناقید العناصر 

 مجموع العنقود

 متوسط العنقود



 )العناقید المتساویة في الحجم(العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 
  Single-stage cluster sampling (equal) 

عدد العناصر  M وفي العینة  عدد العناقید  n، حیث  nMمخطط العینة المكون من عناصر عددھا 
 ھو المتغیر قید االھتمام  yوبكل عنقود ، 

 العناقید العناصر 

 مجموع العنقود

 متوسط العنقود



 متوسط العنقود 

 )من العناقید nلعدد (متوسط العینة 

 )من العناقید Nلعدد (متوسط المجتمع 

 )العناقید المتساویة في الحجم(تقدیر المتوسط من العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 



 )العناقید المتساویة في الحجم(تقدیر تباین المتوسط من العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 

 بتباین العینة نستبدل تباین المجتمع 

 یصبح لدینا تقدیر لتباین المتوسط



 یمكن التعبیر عن التباین للمتوسط في العینة العنقودیة بداللة معامل االرتباط الذاتي
intracluster (or intraclass) correlation coefficient ICC 

 : كبیرة فان  N إذا كانت 



 Design Effect Deffاثر تصمیم العینة 
Deff = التباین للتقدیر حسب العینة العشوائیة البسیطة / التباین للتقدیر حسب تصمیم العینة

 بدون إرجاع ولنفس حجم العینة
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 :التباین لتقدیر المتوسط في حالة العینة العشوائیة البسیطة

 :التباین لتقدیر المتوسط في حالة العینة العنقودیة

 اثر تصمیم العینة 



 )العناقید غیر المتساویة في الحجم(العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 
  Single-stage cluster sampling (unequal) 

 ھو المتغیر قید االھتمام  yوعناقید   Nمخطط المجتمع المكون من 

 العناقید العناصر 

 مجموع العنقود

 متوسط العنقود



 )العناقید غیر المتساویة في الحجم(العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 
  Single-stage cluster sampling (unequal) 

 ھو المتغیر قید االھتمام  yوعناقید  nمخطط العینة المكون من 

 العناقید العناصر 

 مجموع العنقود

 متوسط العنقود



 عدد العناصر في كل المجتمع

 عدد العناصر في كل عنقود

 متوسط عدد العناصر في كل عنقود

 )العناقید غیر المتساویة في الحجم(تقدیر المتوسط من العینة العنقودیة من مرحلة واحدة 

 متوسط المجتمع 

 متوسط العینة



 )ذات مرحلتان(العینة العنقودیة متعددة المراحل 
  Multi-stage cluster sampling (Two Stage) 

 ھو المتغیر قید االھتمام  yوعناقید  Nمخطط المجتمع المكون من 

 متوسط العنقود المجموع عناصر المجتمع العناقید



 عدد العناصر في كل المجتمع

 المجموع في المجتمع

 متوسط عدد العناصر في كل عنقود في المجتمع 

 تقدیر المتوسط من العینة العنقودیة من مرحلتین 

 متوسط المجتمع 

 متوسط العنقود



 )ذات مرحلتان(العینة العنقودیة متعددة المراحل 
  Multi-stage cluster sampling (Two Stage) 

 ھو المتغیر قید االھتمام  yوعناقید  nمخطط العینة المكون من 

 متوسط العنقود المجموع عناصر المجتمع العناقید



 متوسط عدد العناصر في كل عنقود في العینة

 تقدیر المجموع في العینة

 تقدیر متوسط العینة في العنقود

 تقدیر متوسط العینة
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  SPSSتمارین تطبیقیة على برنامج 
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