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مفهوم اوزان العينة

 فإذا .إطار المعاينةمن المعاينةوحدة احتمال اختيار هو مقلوب وزن وحدة المعاينة

1هو مقلوب االحتمال الوزن فإن 𝑝𝑖هو لوحدة المعاينة كان احتمال االختيار 

𝑝𝑖

 عتماد على حساب األوزان بااليجب مفهوم األوزان بالعينات االحتمالية، ولذلك يرتبط

.سواء كانت احتماالت متساوية او غير متساويةاالختياراحتماالت 

 في مثلهاالوحدات التي تعدد وحدة المعاينة يعبر عن وزن من الناحية التطبيقية فان

.بينما التعداد او الحصر الشامل تكون كل وحدة تعبر عن نفسهاالمجتمع



:الهدف من األوزان

إيجاد تقدير المجموع للمجتمع، وذلك من خالل تقدير هارفتس تومسون . 1

االستجابة وزيادة الشمولعدم من الناتجالتحيز تقليل . 2

الدراسة، تقديرات العينة تعبر عن المجتمع العينة لمجتمع تمثيل . 3

عن حاالت نقص الشمول في اإلطارالتعويض . 4



:العينة الموزونة ذاتيا

ال االختياراحتملها نفس وحدةكل بحيث من مجتمع محدود وهي العينة التي يتم اختيارها 
:وأمثلة عليها

حجم \نةحجم العي=احتمال اختيار اي وحدة :العينة العشوائية البسيطة أو المنتظمة-1

𝑝𝑖.المجتمع =
𝑛

𝑁

وحدات، فإن احتمال 10، وتم اختيار 100كان مجتمع للدراسة فيه عدد الوحدات فإذا 

10االختيار لكل وحدة متساوي ويساوي 

100
10=والوزن 0.1= =

100

10



:لكل طبقةالحجمالطبقية ذات التوزيع المتناسب مع العينة -2

𝑛ℎ.الطبقة في الطبقة على حجم العينةحجم بقسمة احتمال اختيار اي وحدة نجد

𝑁ℎ

وتم اختيار 300، 200على ذلك إذا كان هناك طبقتان أ، ب في كل منهما ومثال 

40،60وحدة بتوزيع متناسب مع الحجم فتكون عينة كل منهما 100عينة طبقية من 

.ويكون احتمال االختيار لكل وحدة متساوي 

50= والوزن 0.2=40/200=احتمال اختيار الوحدة من  أ 

50= والوزن 0.2=60/300=احتمال اختيار الوحدة من ب 



تم اختيارها والتي فيها عينة المرحلة األولى عناقيد يالعنقودية ذات المرحلتين العينة -3
انية عينة والمرحلة الث، مع او بدون االرجاعالحجمبطريقة العينة االحتمالية المتناسبة مع 

.عنقودكل ثابت من بسيطة حجمها/منتظمةعشوائية 
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مع االرجاع ppsعينة ذات احتمال متناسب مع الحجم 

بدون االرجاعppsعينة ذات احتمال متناسب مع الحجم 

ة احتمال اختيار المرحل

PSUsاالولى 
ة احتمال اختيار المرحل

SSUsالثانية 

ة احتمال اختيار المرحل

PSUsاالولى 
ة احتمال اختيار المرحل

SSUsالثانية 



مراحل اعداد االوزان
Designالعينةتصميماوزاناعداد-1 WeightاوBase Weight:ايجادخاللمن

أخذونالعينة،تصميماالوزانتعكسحيثمعاينة،وحدةلكلاالختياراحتمالمقلوب

عدمحاالتهناككاناذااوليةالتصميماوزانتعتبر.ونوعهاالعينةسحبمراحلبالحسبان

.الشمولنقصمنيعانياالطاراناوشمول،زيادةوحاالتاستجابة،

𝑤𝑖.االختياراحتمالمقلوبهوفالوزن واحدةمرحلةمنالعينةكانتاذا =
1

𝑝𝑖

ة،مرحلكلفيمستقلةالعينةسحبعمليةوكانتمراحل،عدةمنالعينةكانتاذا

𝑤𝑖.المراحلكلفياالحتماالتمقلوبضربحاصلهوفالوزن  =
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:الشمولوزيادةاالستجابةعدمعلىبناءاالوليةاالوزانتعديل-2

االطارفيالشمولزيادةوبسببالوحداتبعضاستجابةعدمبسبباألوزانتعديليتم

كاملبشكلالمعاينةوحدةاستجابةعدمهوستجابةاالعدمبالمقصودUnit Non-

response،البنداستجابةعدم)جزئيةاستجابةعدموليسItem Non-response).

هذهبتجاوعنللتعويضالوحدات،بعضاستجابةعدمبسبباألوزانتعديليتم

.العينةهيالمتجاوبةالوحداتوزنبزيادةوذلكالحاالت،



 ستجابة عندما يكون عدم االبسبب عدم االستجابة يكون حالً مقبوالً األوزان تعديل

ي التحيز فتعديل االوزان ال يلغعشوائيغير االستجابة عدم كان اذا عشوائيا، بينما 

.االستجابةالناتج عن عدم عشوائية 

حدات عن معالجة عدم االستجابة، بسبب اعتبار هذه الوةمعالجة زيادة الشمول مختلف

نة وبالتالي يتم ازالة حاالت زيادة الشمول من حجم العي. ال تنتمي لمجتمع الهدف

.وازالة اوزانهم من مجموع اوزان العينة



 لألوزانمعامل تعديل حساب لتعديل االوزان حسب االستجابة يتم
0= زيادة الشمول عندما تكون نسبة : الحالة االولى
 م تعديل االوزان يت: تكون فئات اجمالية، مثل)في البداية يتم تحديد فئة تعديل االوزان

فراد، او حسب المناطق الجغرافية الرئيسية لالسر او حسب الجنس ذكور واناث لال
(الخ..حسب النشاط الرئيسي للمنشات

نجد معامل تعديل االوزان كالتالي:

 ن ضرب وزن كل وحدة في العينة بمعامل تعديل األوزان والذي هو عبارة عيتم
.التجاوبمعكوس نسبة 
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معامل تعديل االوزان 

gللفئة  

نة المفردات في العيعدد 

gمن فئة التعديل 

ة عدد الوحدات المستجيب
gفئة التعديلفي



 حاالت ك الشمول ال تساوي صفر، اي ان هناعندما تكون نسبة زيادة : الثانيةالحالة

مع أنها ،تنتمي لمجتمع الهدفال اانهسحبها في العينة وبعد الوصول لها تبين تم 

.  موجودة في اإلطار

 تحديد فئة تعديل االوزان يتم
 معامل تعديل االوزان كالتالينجد:

 العينةضرب هذا المعامل في وزن الوحدات في يتم
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معامل تعديل االوزان 

gللفئة  

ة في العينالوحداتعدد 

gفئة التعديل في

ة عدد الوحدات المستجيب
gفئة التعديلفي

حاالت زيادة الشمول عدد 

gديل العينة من فئة التعفي
ة عدد الوحدات المستجيب

gفئة التعديلفي

حاالت زيادة الشمول عدد 

gديل العينة من فئة التعفي



:الهدفعتممجحجمعناخرى مصادرمعيتوافقلاألوزانتعديل-3
 بعديةطبقاتحسبالتعديلهذايكونPost-strata

نممعينةمستوياتحسبالهدفمجتمعوحداتمجموععنبياناتيتوفرعندما
اوكان،السسجلمنواالفراداالسرعددعنبياناتمثل.بالدقةتتصفاخرى مصادر

.دقيقعلميبشكلحسابهاتمسكانيةتقديراتمن
معولالشموزيادةاالستجابةلعدمالتعديلبعدللوحداتاألوزانمجموعمقارنةيتم

.معينةتمستويا/فئاتحسببالدقةتتصفالتياالخرى المصادرمنالوحداتمجموع
عددبينو العينةمناالوزانمجموعبينتطابقوعدماختالفاتهناكيكون العادةفي

.االخرى المصادرمنالوحدات






 

gi

i

g

strpostg

w

N
f _

معامل تعديل االوزان 

gللطبقة البعدية  

مجموع االوزان في
gالطبقة البعدية 

وحدات المجتمع من عدد 

مصدر اخر في الطبقة 

gالبعدية 

يتم ضرب هذا المعامل في وزن الوحدات في العينة

منالمجتمعاعدادمعمجموعهاليتطابقلالوزانتعديلمعاملايجاديتم
االخرى المصادر



Relative Weightحساب الوزن النسبي -4

اوزان معيارية يسمى احياناstandardized weights اوNormalized weight

 ى وزن النسبي من خالل قسمة الوزن النهائي المعدل لكل وحدة معاينة علالحساب يتم

متوسط االوزان 

يستخدم كبديل للوزن ، لكنه ال يصلح لتقدير مجموع المجتمع
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iالوزن النسبي للوحدةمتوسط االوزان

iوزن وحدة المعاينة 

ة عدد الوحدات المستجيب

في العينة



:مالحظات حول حساب االوزان

مجموع االوزان المعدلة النهائية يساوي حجم المجتمع -1

1= مجموع االوزان النسبية يساوي حجم العينة ومتوسط االوزان النسبية -2

اذا كانت االوزان متساوية فالتصميم للعينة موزون ذاتيا  -3

الموزن ذاتيا كلما كانت االوزان متقاربة في القيمة فهذا يعني ان التصميم قريب من التصميم-4

وهذا يقلل من  تباين التقدير

، يتم اضافة معامل لتعديل االوزان حسب تناقص panel surveyفي حالة العينات المثبتة-5

 sample attritionالعينة

 logistic regressionعادة  يتم حسب معامل تناقص العينة باستخدام االنحدار اللوجستي-6



تمرين عملي


