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المحتويات







مزايا اطر المعاينة الجيدة

ان يتصف بشموله العالي لمجتمع الهدف•

ان يحتوي على معلومات مساعدة كثيرة•

ان تتتصف البيانات المساعدة بالحداثة والدقة•







اختيار عشوائي

Random selection
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Enumeration Area (EA) منطقة عد
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حصر شامل لكل الجزء  



household survey random digit dialing(RDD)



بعض االطر االخرى 

•

•





 Over coverageتقدير نسبة زيادة الشمول

، وكان عدد الوحدات التي تم  n= لنفرض أن حجم العينة : بيانات العينةمن 1)

nov= تصنيفها أنها زيادة شمول 

pov= ونسبة زيادة الشمول 

n

novovp

، وكان عدد الوحدات  N= لنفرض أن حجم اإلطار: بيانات تحديث اإلطارمن 2)

Nov= التي تم تصنيفها في عملية التحديث أنها زيادة شمول 

Pov= ونسبة زيادة الشمول 

N

NovovP



 Under Coverageقياس نسبة نقص الشمول
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Multiple Frame Sampling المعاينة من األطر المتعددة
•

•

•

•Dual Frame Sampling



تكون باعتبار التقاطع 1المعالجة 
جزء من احد اإلطارين

المعالجة تكون باعتبار التقاطع إطار منفصل
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اردين في بشكل عام ، تتضمن عملية المطابقة األساسية مقارنة جميع االفراد الو•

.التعداد والدراسة البعدية وتحديد حالة المطابقة لديهم

تم تكون سجالت الدراسة البعدية هي االساس في عمليات المطابقة، حيث ي•

ا بين تحديد كل فرد ورد في الدراسة البعدية وتحديد حالته اذا كان متطابق م

.التعداد وما بين الدراسة البعدية ام انه غير متطابق

مقارنة العناوين واألسماء والخصائص اجراء المطابقة يعتمد على  •

التعداد وبين نتائج   PESالدراسة البعدية نتائج الديموغرافية 

يتم وضع مجموعة من قواعد المطابقة تشمل الحاالت التي يمكن ان تواجه•

المطابقةالمدققين القائمين على عملية 



المطابقةانواع 

قيام وهي التي تعتمد على العمل المكتبي و: اليدويةالمطابقة •

المدقق بمقارنة البيانات التعريفية لكل فرد

الل تعتمد على المقارنة االلية لكل فرد من خ: المطابقة االلية•

يانات برامج ولوغارثميات تأخذ بعين االعتبار مدى تطابق الب

(تعتمد على احتمالية التطابق)التعريفية لكل فرد 



المطابقةوالمفاهيم والتصنيفات للحاالت الناتجة من عمليات التعريفات 

Matching Operations
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المنفصل

‐
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Dual system estimation method (DSE) طريقة تقدير النظام الثنائي

Census

التعداد المجموع
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تعديل نتائج التعداد حسب الدراسة البعدية
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•

•



Content Error تقييم خطأ المحتوى

ض يتم قياس جودة البيانات الناتجة من التعداد من خالل بع
:المقاييس

•

•

•



المراجع

• https://www2.census.gov/programs-
surveys/decennial/2020/program-
management/planning-docs/PES-detailed-
operational-plan.pdf

• https://unstats.un.org/unsd/demographic/sta
ndmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/planning-docs/PES-detailed-operational-plan.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf



