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Panel Sampleالمثبتة /العينة المتكررةمفهوم 

نفسمنبياناتعلىالحصولحسبرئيسيينقسمينإلىالمسوحتصنيفيمكن

:الزمنيةالفتراتعلىالعينة

يهافالبياناتجمعيتمالتيالمسوحوهي:Cross-sectionalالتقاطعيةالمسوح-1

.واحدةزمنيةفترةعنعينةمن

Panelالمثبتة/المتكررةالمسوح-2 Surveys:البياناتجمعيتمالتيالمسوحوهي

.مختلفةزمنيةلفتراتالعينةنفسمنفيها



تصميم الطولية والتقاطعية حسب/المثبتة/يمكن تقسيم المسوح المتكررة

:العينات فيها كالتالي

: Cross-sectionalتصاميم المسوح التقاطعية -1

 التصميم التقاطعي لفترة زمنية واحدةone-time cross-sectional design

 التصميم التقاطعي المكرر على عدة فترات زمنيةrepeated cross-sectional

design

Panel Surveysالمثبتة /المسوح المتكررةتصاميم -2
المتكرر /التصميم الطولي المثبتLongitudinal panel designs

المتكرر /التصميم الدوراني المثبتRotating or revolving panel designs
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:الطولي/المتكرر/فوائد وايجابيات التصميم المثبت

تقليل األخطاء الناتجة عن تغير العينة -

قياس األثر أو التغير على مستوى كل وحدة في العينة عبر الزمن-

مراقبة التغيرات ومعرفة االتجاه للبيانات -

إنشاء سالسل زمنية وقواعد بيانات ممثلة للفترات الزمنية-

إمكانية التنبؤ إذا كان عدد القياسات كاف -

.ال عنهاالسؤ العادةتقليل التكلفة أحيانًا بسبب وجود بيانات مسبقة ال حاجة -



:الطولي/المتكرر/سلبيات التصميم المثبت

لمنشاة، مثل الوفاة، الهجرة، إغالق ا)تناقص العينة بسبب انتهاء وحدة المعاينة -1

panel attrition(الخ.....

التحيزالىعدم االستجابة التراكمي على مدى الفترات الزمنية قد يؤدي -2

المتابعة المستمرة مع نفس العينة تشكل عبء استجابة يزيد مع الوقت-3

عينة منشات : ثالم: )االولىبعض العينات تفقد تمثيلها للمجتمع بعد فترة من الدورة -4

صغيرةىالمتكررة ، قد يختلف نشاطها االقتصادي مع الزمن وتصنيفها من كبيرة 



بعين االعتبار في المسوح المثبتةاخذهايجب االموربعض 

اوتدة مماونووية )اسرةفرد، )تحديد تعرف وحدة المعاينة بشكل دقيق -1

(الخ...، وحدة سكنية، (مركبة

وللدورات القادمةاالولىاختيار حجم العينة الكاف للدورة -2

العينةللمحافظة على تمثيلاالضافيةتحديد خصائص وحجم العينات -3

الالحقةفي الدوراتاواالساستحديد طريقة جمع البيانات، سواء في سنة -4

استخدام طرق للتقليل من تناقص العينة-5



المتكررة/على تصميم المسوح المثبتةامثلة

عينة دورانية متكررة/ مسح القوى العاملة الربعي -1

1991مسح األسرة البريطاني ، عينة مثبتة منذ العام -2


