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 إطار المعاٌنة ووحدات المعاٌنة ، مٌزات وعٌوب العٌنة

تحدٌد إطار المعاٌنة ووحدات المعاٌنة ٌعــرف إطــار المعاٌنــة بؤنــه القائمــة التــً تشــمل جمٌــع         

وحــدات المعاٌنــة وٌمكــن أن تكــون وحــدات معرفــة أو خرٌطــة توضــح وحــدات المعاٌنــة، وهــو 

مــن هنــا ٌعتبــر إطــار المعاٌنــة هــو المكــون الرئٌســً لتنفٌــذ . القاعــدة التــً تســحب منهــا العٌنــات

   . بالعٌنــةاإلحصائًالمســح 

 اإلحصائٌةإن تحدٌـد إطـار المعاٌنـة لمسـح إحصائـً بالعٌنـة ٌنبنـً علـى تعرٌـف وحـدة المعاٌنـة            

أمـا بنـاء إطـار المعاٌنـة .  عنهـااإلحصائٌة والتـً ٌجـب أن تجمـع البٌانـات اإلحصائًالمعتمـدة فـً المسـح 

فٌعتمـد علـى مصـدر توفـر قوائـم وحـدات المجتمـع، وهنـاك مصدرٌـن أساسـٌٌن لبنـاء أطـر المعاٌنـة 

  .اإلحصائٌة

 التعــدادات والمســوح الشــاملة، والتــً تتضمــن حصــر شــامل لجمٌــع وحــدات المجتمــع، ممــا :األول 

 ٌضمــن إعطــاء فرصــة أو احتمــال معلــوم لــكل وحــدة مــن وحــدات المجتمــع فــً الظهــور فــً العٌنــة

 لتوفٌــر إطــار معاٌنــة خــاص األساسٌة أحــد المصــادر واألسرٌعتبــر تعــداد الســكان والمســاكن 

 الــذي ٌوفــر االقتصادٌةكذلــك الحــال بالنســبة للتعــداد العــام للمنشــآت . واالجتماعٌة  األسرٌةبالمســوح 

 .االقتصادٌةبٌانــات أساســٌة لبنــاء إطــار معاٌنــة خــاص بالمنشــات 

الدٌموغرافٌـة   وواالجتماعٌة االقتصادٌة لمختلـف المتغٌـرات اإلدارٌة السجالتقوائـم بٌانـات  :  الثانً

 االختصاصومـن الممكـن الحصـول علـى هـذه القوائـم مـن المإسسـات والهٌئـات الحكومٌـة ذات .  وغٌرهـا

 بعـد دراسـة مسـتوى الكفـاءة والدقـة والتغطٌـة فـً بٌانـات هـذه اإلحصائٌةوٌمكـن اعتمادهـا كؤطـر للمعاٌنـة 

 .القوائـم

 هـً حداثـة بٌانـات اإلحصائٌة إطـار المعاٌنـة لصالحٌةمـن المعلـوم أن أحـد المتطلبـات الرئٌسـٌة          

مـن هنـا تؤتـً ضـرورة إجـراء تحدٌـث .   وقـت سـحب العٌنـةاإلحصائً بحٌـث ٌعكـس واقـع المجتمـع اإلطار

  . إطـار المعاٌنـةلمدخالت مسـتمر 

 فٌـه أن دقـة وكفـاءة التقدٌـرات التـً تبنـى علـى نتائـج مسـوح إحصائٌـة مٌدانٌـة تعتمـد الشكممـا       

أمـا عوامـل الدقـة والكفـاءة فـً .  بشـكل مباشـر علـى دقـة وكفـاءة تمثٌـل العٌنـة لواقـع المجتمـع المبحـوث

 أسلوب،  ، تصمٌـم العٌنـة العٌنـة فترتبـط ارتباطـا مباشـرا بعـدد مـن العوامـل مـن أهمهـا كفاٌـة حجـم العٌنـة

   .سـحب العٌنـة، ودقـة إطـار المعاٌنـة

 فــً إنجــاح المســوح والحصــول علــى نتائــج األساسٌةتعتبــر دقــة إطــار المعاٌنــة أحــد العوامــل       

 اإلحصائٌة، فمـن وجهـة النظـر  ٌوجــد إطــار فــً العالــم ٌتسـم بالكمـالال بؤنــه  االعتراف، وٌجــب  ممثلــة

 لٌحقـق مسـتوى مطلـوب مـن الدقـة والكفـاءة، وهـذه اإلطار مـن توفرهـا فـً البدهنـاك شـروط أساسـٌة 

  :الشـروط هـً

 إسقاطات ٌتضمن أي وال كافة وحدات المجتمع اإلطار أن ٌغطً :- اوالًال 
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ا ًاٌل عدم تكرار وحدات المجتمع :  ثان

 معلومـات خاصـة ببعـض المتغٌـرات اإلحصائً اإلطار حدٌـث، تتضمـن بٌانـات اإلطار أن ٌكـون :ثالثاًال 

 التــً ٌســتدل مــن ةإضافـة إلـى عـدد مـن المتغٌــرات الجغرافٌــة والدٌموغرافٌــ.  الرئٌسـٌة للمجتمـع

ومــن الطبٌعــً أن هــذه المتغٌــرات بؤنواعهــا قابلــة .   علــى كل وحــدة مــن وحــدات المجتمــعخاللها

 أو اختفــاء وحــدات واألخر، فمــن الطبٌعــً ظهــور وحــدات جدٌــدة بٌــن الحٌــن وآخرللتغٌــر بٌــن حٌــن 

 .أخــرى

 :مٌزات وعٌوب العٌنة 

 : مــزاٌا العــٌنة

 .االقتصاد فً التكالٌف -1

 .االقتصاد فً الوقت -2

 االقتصاد فً الجهد البشري -3

 .نتائج بؤسرع وقت التوصل إلى -4

 

 :العٌـوب

 .فً اختٌار العٌنة ٌإثر فً نتائج البحث الخطؤ -1

  .نتائج البحث حجم العٌنة فً بعض األحٌان ٌإثر على -2

 .الباحث بدراستها فً بعض األحٌان تحدث أخطاء نتٌجة ردود فعل العٌنة التً ٌقوم -3

 .ومستواها اختٌار العٌنة فً بعض األحٌان ال ٌتناسب مع نوعٌة الدراسة -4

 


