العينة الرئيسية 4002
من أجل إنجاز مختلف البحوث اإلحصائية حول األسر البد من التوفر على عينة رئيسية باعتبارها قاعدة معاينة شاملة
شاملة و كاملة تم تهيئها باإلعتماد على معطيات اإلحصاء العام للسكان و السكنى .4002
فالعينة الرئيسية هي قاعدة معاينة جزئية تم سحبها من القاعدة األولية والتي سيتم على مستواها سحب عينات مختلف
البحوث اإلحصائية التي تلي اإلحصاء العام للسكان و السكنى.

يمكن تعريف الوحدة األولية على أنها مجموعة من المناطق الجغرافية ذات حدود واضحة حيث يتم التعرف عليها بكل
سهولة في الميدان و تشمل في المتوسط  000أسرة .
يتم تقسيم كل وحدة أولية تنتمي إلى العينة الرئيسية إلى وحدات ثانوية تشمل كل واحدة منها على  00أسرة أي ما يعادل
 24وحدة ثانوية على مستوى كل وحدة أولية تم سحبها.
و تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لكل بحث إحصائي ،يتم اختيار عينة من الوحدات الثانوية و ذلك حسب تصميم المعاينة
المعتمد.

إن العينة الرئيسية  ،4002تم اعتمادها كقاعدة معاينة لسحب عينات مجموعة من البحوث نذكر منها:
 البحث الوطني حول التشغيل( )4000-2990؛ البحث الوطني حول استهالك و نفقات األسر( )4002-4000؛ البحث حول األسرة()4000-2999؛ البحث حول استعمال الوقت لدى النساء()2991-2990؛ البحوث حول ظروف معيشة السكان()2991-2991؛ البحث حول القطاع غير منظم()4000-2999؛ -البحث حول وضع وأدوار المرأة(.)4000

 -2تعريف العينة الرئيسة:
تعرف العينة الرئيسية عامة عل أنها قاعدة معاينة جزئية يتم تهيئها لمدة معينة و من أجل إنجاز برنامج البحوث
المسطر .
إن كلمة --عينة رئيسية --تعني مجموعة من المناطق الجغرافية ( أو الوحدات األولية) التي يتم على مستواها اختيار
عينات من أجل انجاز مختلف البحوث حول األسر.
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العينة الحالية ،تمثل ثالث تجربة للمندوبية السامية للتخطيط فيما يخص تهيئ قواعد المعاينة.

قاعدة المعاينة
باإلعتماد على
اإلحصاء العام
الوحدات
للسكان و السكنى
األولية(و.أ)
حضري
4011
2914
قروي
2101
حضري

1033

حجم العينة من
حيث عدد الوحدات
األولية(و.أ)

حجم الوحدة
األولية(و.أ)

030

000

234

2000

104

300

نسبة المعاينة
44%

10%

2992
قروي

0210

021

300

حضري
4000
قروي

0012

2242

000

3029

142

000

20%

نوع المعاينة
طبقية من
الدرجة الثانية
طبقية من
الدرجة الثانية
طبقية من
الدرجة الثانية

مزايا العينة الرئيسة:
أ -تلبية الطلبات فيما يتعلق بسحب عينات مختلف البحوث البينة؛
ب -تقليص تكلفة األعمال الخرائطية حيث نقتصر على إنجاز هذه األخيرة فقط بالنسبة لوحدات العينة؛
ج -استئناس الباحثين بالمناطق التي تم إجراء البحوث بها ،مما يسهل تنظيم األعمال بالميدان ،االتصال بالسلطات
المحلية ،التعرف على تموقع األسر المعنية بالبحث بكل سهولة.......إلخ؛
د -يمكن للباحثين من كل فريق العمل داخل نفس الوحدة األولية.هذا النوع من التنظيم يسهل التأطير في الميدان و يساهم
في تقليص أخطاء المالحظة ؛
ذ -استعمال العينة الرئيسية من اجل تلبية حاجيات و طلبات مختلف الهيئات الحكومية والخاصة؛
ث -امكانية دمج معطيات مختلف البحوث المنجزة.

حدود استعمال العينة الرئيسية:
أ -وجود صعوبات أحيانا أثناء تحديد الوحدات المكونة للعينة الرئيسية جغرافيا خاصة بالوسط القروي؛
ب-صعوبة تحيين العينة الرئيسية :هذا المشكل يطرح في المناطق القروية والمناطق الحضرية الواقعة بضواحي المدن.
ج -التداخل بين عينات البحوث و اإلزعاج الذي تتعرض له األسر المبحوثة أكثر من مرة.
 -4قاعدة المعاينة:
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إن اإلحصاء العام للسكان و السكنى  ،4002مكننا من معطيات خرائطية جيدة و التي بواسطتها يمكن إنجاز البحوث
بدون مواجهة أي صعوبات تتعلق بقاعدة المعاينة.
و من أجل إنجاز هذه العملية الكبيرة ،تم تقسيم التراب الوطني بوسطيه الحضري و القروي إلى مناطق جغرافية تسمى
مناطق اإلحصاء (م.إ) .و تتميز هذه المناطق بحدود واضحة يسهل التعرف عليها بالميدان و تتوفر في المتوسط على 200
أسرة.
من اجل إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى  ،4002تم تقسيم التراب الوطني إلى  31223منطقة إحصاء( 43903
بالوسط الحضري و  23420بالوسط القروي).

 -3تعريف الوحدة األولية:
تعرف الوحدات األولية على أنها مناطق جغرافية شاملة ذات حدود واضحة و غير متداخلة.
و هذه الوحدات يجب أن تتوفر على الميزات التالية:
 التوفر على حدود واضحة تمكن من التعرف عليها بكل سهولة في الميدان دون أي لبس أو غموض؛ التوفر على معلومات إحصائية من أجل التمكن من حساب احتمال سحبها و كذا توزيعها على طبقات السكنالمعتمدة ؛
 التوفر على حجم كبير من أجل ضمان التمايز بين المتغيرات اإلحصائية قيد الدراسة أو البحث.تعتبر مناطق اإلحصاء (م.إ) وحدات تتوفر على بعض الشروط التي يجب أن توفرها الوحدات األولية :فهي مناطق
جغرافية ذات حدود واضحة و تتوفر على المعطيات اإلحصائية الضرورية لحساب احتمال سحبها .ولكن هذه المناطق تتميز
بأحجام صغيرة التي ال تتجاوز في المتوسط  200أسرة.من أجل ذلك فإن المنهجية المعتمدة لتهيئ العينة الرئيسية ،تنص
على أخد وحدة أولية تتكون من أربعة إلى خمس مناطق إحصاء متجاورة و غير متداخلة.يمكن إذن تعريف الوحدة األولية
على أنها رقعة جغرافية تشتمل في المتوسط على  000أسرة و تتميز بحدود واضحة تمكن من التعرف عليها بكل سهولة
في الميدان بدون أي لبس أو غموض.

 -2توزيع الوحدات األولية على الطبقات:
الهدف من تصنيف الوحدات األولية داخل طبقات هو الحصول على تصميم معاينة يضمن مايلي:
 الحصول على عينة ذات حجم أمثل؛ تخفيض التكلفة؛ تحسين جودة و دقة المقدرات.لذلك يتم تقسيم الساكنة إلى طبقات حسب معايير معينة و التي يجب أن تتوفر على مايلي:
* تكون مرتبطة ما يكفي مع المتغيرات قيد الدراسة؛
* تكون سهلة المالحظة في الميدان؛
* تكون وحيدة لتمكن من تصنيف كل وحدة أولية داخل طبقة واحدة؛
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* تتوفر على معطيات إحصائية حديثة من أجل امكانية حساب :احتمال االنتماء للعينة ،معامالت التعميم ،قياس
األخطاء،حساب تأثير تصميم المعاينة المعتمد.......إلخ.
و من أجل تصنيف الوحدات األولية و توزيعها على الطبقات ،فإن اختيار مديرية اإلحصاء كان دائما ينصب حول
معيار --طبقة السكن  --أو نوع السكن الذي تعيش فيه األسرة .هذا المعيار يمثل تسع طبقات (أنظر الملحق).
و تجدر اإلشارة إلى أنه قبل توزيع الوحدات األولية عل طبقات السكن المعتمدة ،يتم تصنيفها قبليا حسب وسط اإلقامة أي
حسب الوسط الحضري و القروي .و نظرا لخصوصية كل وسط ،فإنه يتم اعتماد تصميم معاينة خاص بكل واحد منهما ،و
من أجل هذا فإن المعايير المعتمدة لتوزيع الوحدات داخل الطبقات تختلف كذلك حسب الوسط:
 بالنسبة للوحدات الحضرية  ،المعايير المعتمدة هي :التقسيم اإلداري إلى جهات ،أقاليم و طبقات السكن السائدة. -أما بالنسبة للوسط القروي ،فإن تصنيف الوحدات األولية يتم حسب الجهات و األقاليم(كل إقليم يكون طبقة).

 2-2تقسيم التراب الوطني إلى وسط حضري و وسط قروي:
نظرا لخصوصية كل من الوسطين الحضري و القروي ،فإنه أثناء القيام بأي دراسة أو بحث يتم تقسيم التراب
الوطني إلى وسط حضري و وسط قروي و اعتماد منهجية خاصة بكل واحد منهما..

 4-2الطبقات باعتماد التوزيع الجغرافي:
الوحدات اإلدارية المعتمدة كطبقات هي:
* بالنسبة للوسط الحضري :الجهة ،اإلقليم أو العمالة و الجماعات الحضرية بالنسبة للمدن الكبيرة.
* بالنسبة للوسط القروي :الجهة و اإلقليم.

 3-2الطبقات المعتمدة بالوسط الحضري:
إن مناطق اإلحصاء(م.إ) كوحدات مكونة للوحدات األولية  ،تم توزيعها إلى طبقات حسب معيار طبقة السكن
السائدة(أنظر التعريفات في الملحق .)4
و تجدر اإلشارة إلى أن تجميع مناطق اإلحصاء لتكوين الوحدات األولية ،تم على أساس:
 كل منطقة إحصاء (م.إ) تنتمي إلى وحدة أولية (و.أ) واحدة؛ -كل وحدة أولية تحتوي على عدد من مناطق إحصاء تنتمي إلى نفس طبقة السكن.

 -0تكوين الوحدات األولية (و.أ):
من أجل تكوين الوحدات األولية تم االعتماد على منطق اإلحصاء .فكل وحدة أولية تتكون من  2إلى  0مناطق
إحصاء متجاورة و غير متداخلة أي تتكون من  000أسرة في المتوسط .كما سبقت اإلشارة إليه ،فمن أجل تكوين الوحدات
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األولية ،تم األخذ بعين االعتبار االختالف بين الوسطين الحضري و القروي ،الجهات ،األقاليم ،الجماعات القروية ،المدن و
الجماعات الحضرية بالنسبة للمدن الكبيرة.
إن تقسيم التراب الوطني تم بشكل يجعل كل نقطة منه توجد داخل وحدة أولية واحدة .و كل وحدة أولية توجد داخل
طبقة واحدة .هكذا نتوفر على  0012وحدة أولية بالوسط الحضري و  3029وحدة بالوسط القروي .الجدول رقم  2أدناه
يعطي توزيع مناطق اإلحصاء حسب الجهات و وسط اإلقامة و الجدول رقم  4يعطي توزيع الوحدات األولية حسب وسط
اإلقامة:
الجدول رقم  : 2توزيع مناطق اإلحصاء حسب الجهة و وسط االقامة
وسط اإلقامة

الجهة

حضري

وطني

قروي

 -2واد الدهب -الكويرة

92

34

240

 -4العيون -بوجدور -الساقية الحمراء

349

23

324

 -3كلميم -السمارة

242

212

090

 -2سوس-ماسة-درعة

2900

2111

3133

 -0غرب الشراردة بني احسن

2019

912

4000

 -0الشاوية-ورديغة

2203

119

2994

 -1مراكش-تانسيفت-الحوز

2030

2112

3321

 -1الجهة الشرقية

2013

109

4214

 -9الدار البيضاء الكبرى

2011

300

2911

 -20الرباط-سال-زمور-زعير

4101

212

3419

 -22دكالة-عبدة

2040

2203

4211

 -24تادلة-أزيالل

199

110

2012

-23مكناس-تافياللت

2109

991

4101

 -22فاس-بولمان

2022

239

4003

 -20تازة-الحسيمة-تاونات

042

2310

2990

-20طنجة-تطوان

4310

2030

3244

المجموع

43903

23420

31223
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مؤشرات تشتت الحجم بالنسبة لمناطق اإلحصاء حسب وسط اإلقامة هي كالتالي:

قروي

حضري

مؤشرات التشتت
الحجم المتوسط

222

201

الحجم األدنى

2

2

الحجم األقصى

290

141

معامل التغيير (ب)%

49

40

 -0معاينة من الدرجة األولى :الوحدات األولية للعينة الرئيسية
 2-0حجم العينة الرئيسية :
بما أن العينة الرئيسية تعتبر كقاعدة معاينة لسحب عينات مختلف البحوث البينية ،فإنه كان من المرجح ،و على مستوى كل
وسط ،أخذ  % 40من الوحدات األولية المكونة على المستوى الوطني كوحدات أولية من الدرجة األولى.هذه النسبة
المرتفعة ستمكن من ضمان جودة المعاينة و الحصول على أحسن تغطية للتقسيم الجغرافي للمملكة(جهات و أقاليم) و
بالتالي االستجابة لجميع الطلبات إلجراء مختلف البحوث.هكذا تم اختيار  2242وحدة أولية بالوسط الحضري و 142
وحدة أولية بالوسط القروي و هذه الوحدات تعتبر وحدات أولية من الدرجة األولى للعينة الرئيسية.
 4-0توزيع الوحدات األولية للعينة الرئيسية على طبقات السكن:
فيما يخص توزيع وحدات المعاينة بين مختلف الطبقات ،فإنه يتم اعتماد إحدى الطريقتين  Neymanأو التوزيع التناسبي.
بالنسبة للعينة الرئيسية ،فإن توزيع الوحدات األولية بين الطبقات و على مستوى كل جهة تم باالعتماد التوزيع التناسبي.
الجدول رقم  4أدناه يعطي توزيع الوحدات األولية للعينة الرئيسية حسب الجهات و وسط اإلقامة:
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وسط اإلقامة
الجهة
حضري

وطني

قروي

 -2واد الدهب -الكويرة

0

2

0

 -4العيون -بوجدور -الساقية
الحمراء
 -3كلميم -السمارة

21

2

21

29

1

41

 -2سوس-ماسة-درعة

10

200

210

 -0غرب الشراردة بني احسن

04

02

200

 -0الشاوية-ورديغة

21

21

90

 -1مراكش-تانسيفت-الحوز

12

203

212

 -1الجهة الشرقية

11

22

229

 -9الدار البيضاء الكبرى

441

42

492

 -20الرباط-سال-زمور-زعير

230

40

204

 -22دكالة-عبدة

21

01

220

 -24تادلة-أزيالل

30

29

10

-23مكناس-تافياللت

13

02

232

 -22فاس-بولمان

11

42

202

 -20تازة-الحسيمة-تاونات

41

14

200

-20طنجة-تطوان

204

01

209

المجموع

2242

142

2121

7

 3-0سحب الوحدات األولية للعينة الرئيسية:
الوسط الحضري:على مستوى كل جهة و داخل كل طبقة ،تم اختيار الوحدات األولية باالعتماد على السحب المنتظم الذي يعطي لكل وحدة
أولية احتمال سحب متناسب مع حجمها.حوالي  % 40من الوحدات األولية المكونة لقاعدة المعاينة تم سحبها لتكوين
العينة الرئيسية.
 الوسط القروي:عكس الوسط الحضري ،الذي يتم فيه تحديد الوحدات األولية بشكل مباشر ،فإن هذه الوحدات يتم تحديدها عبر مرحلتين:
فانطالقا من مجاميع أحجام الجماعات ،يتم اعتماد السحب المنتظم لسحب مجموعة من النقط تساوي عدد الوحدات األولية
الذي يجب سحبه من الوحدات األولية القروية داخل اإلقليم :كل نقطة تمثل جماعة ،و كل جماعة يمكن أن تسحب أكثر من
مرة ( إذا كان حجمها يفوق خطوة السحب) .

 -1تقسيم الوحدات األولية إلى وحدات ثانوية:
تخضع الوحدات األولية المكونة للعينة الرئيسية إلى تقسيم خرائطي للحصول على وحدات ثانوية تسهل استعمال
العينة الرئيسية .هذه الوحدات تتميز بحدود واضحة و مرسومة على خريطة الوحدة األولية.
تعرف الوحدة الثانوية على أنها قطعة تتكون من  00أسرة في المتوسط( جزيرة أو أكثر بالوسط الحضري ،دوار أو
جزء من دوار بالوسط القروي) .فكل وحدة أولية تحتوي في المتوسط على  24وحدة ثانوية.

 -1احتمال انتماء الوحدات األولية للعينة:

Phi= nh*Mhi/Mh
حيث : nh :عدد الوحدات األولية التي تم سحبها من الطبقة . h

Mhi

 :حجم الوحدة األولية  iمن الطبقة . h

Mh

 :حجم الطبقة . h

 -9العينة الجزئية:
تعتبر العينة الرئيسية قاعدة جزئية مصغرة  ،تتكون من وحدات أولية ذات حدود واضحة و التي تشمل في المتوسط
على  000أسرة إضافة إلى توفرها على ملف خرائطي يمكن من التعرف عليها بالميدان .و من أجل إنجاز مختلف البحوث
حول األسر  ،يتم االعتماد على هذه العينة الرئيسية لسحب عينات هذه البحوث.
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و تجدر اإلشارة إلى أنه حسب أهداف بحث أو دراسة ما  ،فإنه يتم استعمال العينة الرئيسية إما جزئيا أو كليا و ذلك مع
األخذ بعين االعتبار تصميم المعاينة المعتمد.
فبالنسبة للبحث حول التشغيل ،جميع الوحدات األولية شملها البحث.األسر التي تقطن بهذه الوحدات تم ترتيبها في
لوائح و تم تكوين عناقيد تشمل كل واحدة منها على  00أسرة والتي تمثل وحدات من الدرجة الثانية(وحدات ثانوية) .بعد
ذلك يتم سحب عنقود واحد باعتماد السحب المتساوي االحتمال و يتم إخضاع جميع أسر العنقود المسحوب للبحث.

 -20تحيين العينة الرئيسية:
في بعض الحاالت تعرف الوحدات األولية مجموعة من التغييرات خاصة الموجودة بضواحي المدن ،إضافة إلى
إمكانية حدوث تغيرات على مستوى حدودها في المناطق األخرى حيث تصبح هذه الحدود غير واضحة مما يستدعي
تحيينها .
لذلك و من أجل التصدي لهذا المشكل ،فإنه يتم تكوين طبقة تضم جميع الوحدات األولية التي من المحتمل أن تعرف تغيرات
على مستوى حدودها.وهذه الطبقة يتم تتبعها سنويا وذلك لتجنب أي مفاجئات متعلقة بالعينة الرئيسية أثناء القيام ببحث ما.
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