
المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية



مثل تقسيم )clustersمجتمع الهدف إلى مجموعات تسمى عناقيد يتم تقسيم•
(بلوكاتاوالتجمعات السكانية الكبيرة إلى مناطق عد، 

كافة الوحدات في العينة العنقودية يتم اختيار عينة من العناقيد ويتم الوصول إلى•
.  داخل العناقيد التي تم اختيارها في العينة

االعتيادي في تصميم العينات العنقودية يتم االستفادة من التقسيم العنقودي•
التعدادية، /مناطق العد الجغرافية: مثل . الموجود في مجتمع الهدف

.الخ...الصفوف الدراسية/المدارس
ة من من الممكن تشكيل عناقيد افتراضية من خالل تجميع الوحدات المتقارب•

.بعضها البعض

:مفهوم العينة العنقودية



.ل مباشربشكيحتوي على جميع عناصر المجتمعمعينة تفصيلي عدم وجود إطار يتم استخدامها عند 1.

اختيار وحدات متجاورةعند تقليل التكاليف المرتفعة والوقت 2.

عاليةاألخطاء غير اإلحصائية بشكل أكثر فاالستفادة من التقسيمات اإلدارية في السيطرة على 3.

العنقودفيالوحدات كل حصر/إذا كان من غير العملي أن يتم عمل مسحتستخدم العينة متعددة المراحل 4.

.بسبب كبر حجمه

العينة سحب عينة متعددة المراحل يزيد في عدد العناقيد في المرحلة األولى وهذا يؤدي إلى انتشار5.

وشمولها لمجتمع الدراسة

في كل حيث انه من الممكن استخدام أسلوب سحب العيناتونةمر بالمتعدد المراحل يتصفالتصميم6.

.عن المراحل األخرىةمرحلة مختلف

:ميزات العينة العنقودية والمتعددة المراحل



وحدات المعاينة الرئيسية

Primary sampling units (PSU)

وحدات المعاينة النهائية

Ultimate sampling units (USU)

وحدات المعاينة الثانوية

Secondary sampling units (SSU)

إطار العناقيد

المرحلة األولى

First Stage

المرحلة الثانية

Second Stage

المرحلة الثالثة

Third Stage



مقارنة بين العينة العنقودية والعينة الطبقية

العينة الطبقية العينة العنقودية

شمول  )يتم سحب العينة من كل طبقة

(كل الطبقات

شمول عينة )يتم سحب عينة من العناقيد 

(من العناقيد

لقيم تباين التقدير يعتمد على تباين ا

داخل الطبقة

ن تباين التقدير يعتمد على التباين بي

كلما زاد عدد العناقيد كلما قل )العناقيد 

التباين



(لحجمالعناقيد المتساوية في ا)العينة العنقودية من مرحلة واحدة 

Single-stage cluster sampling (equal)

عدد Mوعدد العناقيد في المجتمع  N، حيث NMمخطط المجتمع المكون من عناصر عددها 

هو المتغير قيد االهتمام yوالعناصر بكل عنقود، 

العناصر  العناقيد

مجموع العنقود

متوسط العنقود



(لحجمالعناقيد المتساوية في ا)العينة العنقودية من مرحلة واحدة 

Single-stage cluster sampling (equal)

عدد العناصر Mوفي العينة عدد العناقيد n، حيث nMمخطط العينة المكون من عناصر عددها 

هو المتغير قيد االهتمام yوبكل عنقود ، 

العناصر  العناقيد

مجموع العنقود

متوسط العنقود



متوسط العنقود 

(من العناقيدnلعدد )متوسط العينة 

(من العناقيدNلعدد )متوسط المجتمع 

(ي الحجمالعناقيد المتساوية ف)تقدير المتوسط من العينة العنقودية من مرحلة واحدة 



(في الحجمالعناقيد المتساوية)تقدير تباين المتوسط من العينة العنقودية من مرحلة واحدة 

بتباين العينةنستبدل تباين المجتمع 

يصبح لدينا تقدير لتباين المتوسط



باط الذاتييمكن التعبير عن التباين للمتوسط في العينة العنقودية بداللة معامل االرت

intracluster (or intraclass) correlation coefficient ICC

: كبيرة فان Nإذا كانت 



Design Effect Deffاثر تصميم العينة 
Deff = نة العشوائية البسيطة التباين للتقدير حسب العي/ التباين للتقدير حسب تصميم العينة

بدون إرجاع ولنفس حجم العينة
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:ائية البسيطةالتباين لتقدير المتوسط في حالة العينة العشو 

:ة العنقوديةالتباين لتقدير المتوسط في حالة العين

اثر تصميم العينة 



(مالعناقيد غير المتساوية في الحج)العينة العنقودية من مرحلة واحدة 

Single-stage cluster sampling (unequal)

هو المتغير قيد االهتمام yوعناقيد  Nمخطط المجتمع المكون من 

العناصر  العناقيد

مجموع العنقود

متوسط العنقود



(مالعناقيد غير المتساوية في الحج)العينة العنقودية من مرحلة واحدة 

Single-stage cluster sampling (unequal)

هو المتغير قيد االهتمام yوعناقيد nمخطط العينة المكون من 

العناصر  العناقيد

مجموع العنقود

متوسط العنقود



عدد العناصر في كل المجتمع

في كل عنقودالمجموع

متوسط عدد العناصر في كل عنقود

(ي الحجمالعناقيد غير المتساوية ف)تقدير المتوسط من العينة العنقودية من مرحلة واحدة 

متوسط المجتمع 

متوسط العينة



(ذات مرحلتان)العينة العنقودية متعددة المراحل 

Multi-stage cluster sampling (Two Stage)

هو المتغير قيد االهتمام yوعناقيد Nمخطط المجتمع المكون من 

العناقيد عناصر المجتمع المجموع متوسط العنقود



عدد العناصر في كل المجتمع

المجموع في المجتمع

تمع متوسط عدد العناصر في كل عنقود في المج

حلتين تقدير المتوسط من العينة العنقودية من مر 

متوسط المجتمع 

متوسط العنقود



(ذات مرحلتان)العينة العنقودية متعددة المراحل 

Multi-stage cluster sampling (Two Stage)

هو المتغير قيد االهتمام yوعناقيد nمخطط العينة المكون من 

العناقيد العينةعناصر  المجموع متوسط العنقود



نةمتوسط عدد العناصر في كل عنقود في العي

ةتقدير المجموع في العين

تقدير متوسط العينة في العنقود

تقدير متوسط العينة

)(تقدير تباين المتوسط 
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SPSSتمارين تطبيقية على برنامج 


