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هـاي   داده. هاي آماري در كشور است      ترين طرح    خانوار يكي از مهم    درامدطرح هزينه و     .چكيده
از جملـه   . هـاي اقتـصادي دارد     گيـري  هـا و تـصميم     ريزي اين طرح كاربردهاي فراواني در برنامه     

 روند تغييرات مصرف كاالها     ي  آن در بررسي الگوي مصرف خانوارها، مطالعه      ي    كاربردهاي عمده 
بـديهي  . اي است هاي ملي و منطقه   هاي اقتصادي و استفاده در حساب      و خدمات، ارزيابي سياست   

هاي دولت، كيفيت    گيري  ها و تصميم    ريزي  هاي متعدد اين طرح در برنامه         دليل استفاده   است كه به  
هـا در كيفيـت      مؤلفـه تـرين     يكـي از مهـم     ،دقـت . هاي آن از اهميت زيادي برخوردار اسـت         داده
هـاي حاصـل الزم اسـت كـه           براي تعيين ميزان دقت داده    . ها است  هاي حاصل از آمارگيري    داده

  . شودبراوردها   در آمارگيريگيري گيري و واريانس غيرنمونه واريانس نمونه
هـاي متعـددي قابـل      براوردگرشـود،    آوري مـي   گـرد در اين طرح    دليل تنوع اطالعاتي كه      به
 كـل خـانوار در نظـر    درامـد  ناخالص و ي  خالص، هزينه ي  در اين مقاله ميانگين هزينه    . اند  تعريف

كارگيري مـدل    گيري، با به   گيري و واريانس غيرنمونه    عالوه بر اين واريانس نمونه    . شود گرفته مي 
شده و دقت اين     گيري از خانوارها محاسبه        از دو روش اطالع    هاي حاصل   خطاي پاسخ، براي داده   

  .شود گيري مقايسه مي هاي اطالع روش

  مقدمه-1

هـاي اقتـصادي كـاربرد فـراوان          ها از جمله در زمينه      ريزي  اطالعات آماري در تمامي برنامه    
يفيـت  ق به اطالعات آماري بـا ك      هاي موفّ   گيري  ها و تصميم    ريزي  بديهي است برنامه  . دارند

هاي اقتصادي دارد، طرح      هاي آماري كه كاربرد زيادي در زمينه        يكي از طرح  . باال نياز دارند  
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از كاربردهـاي   . شود   خانوار است كه هر ساله توسط مركز آمار ايران اجرا مي           درامدهزينه و   
توان بررسي الگوي مصرف خانوارها، تعيين سهم اقـالم           هاي اين آمارگيري مي     اساسي داده 

ي روند تغييـرات مـصرف كاالهـا و           هاي خوراكي، غيرخوراكي و كل، مطالعه       بد هزينه در س 
 و ضـريب جينـي      درامـد ي توزيـع      هاي اقتصادي دولت، محاسـبه      خدمات، ارزيابي سياست  

(GINI)         رود، و تعيـين خـط فقـر را نـام          كار مي    به درامدكه در تعيين عادالنه بودن توزيع
ي مصرف نهايي     ي شامل محاسبه  هاي ملّ   ح در بخش حساب   هاي اين طر    عالوه داده   به. برد

ــبه  ــصوصي در محاس ــي  (GDPي  بخــش خ ــالص داخل ــه، ) محــصول ناخ از روش هزين
 رشــته  ي كليــه  (Informal Sector) بخــش غيرمتــشكلي  ارزش افــزودهي محاســبه
ي   هـايي كـه محاسـبه       ي رشـته فعاليـت        ي ارزش افـزوده     هاي اقتـصادي، محاسـبه      فعاليت
ي سـهم خـانوار از خـدمات          پـذير نيـست، محاسـبه       ها از روش مستقيم امكان      ي آن   ستانده
ـ    ي حساب   هاي آمارگيري ويژه    هاي مالي، كنترل نتايج حاصل از طرح        گري  واسطه ي هاي ملّ

  . گيرد ي شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي، مورد استفاده قرار مي و محاسبه
هـاي اقتـصادي،      هاي حاصل از آن در زمينـه        با توجه به اهميت اين طرح و كاربرد داده        

ي واريـانس     هـاي ايـن طـرح از طريـق محاسـبه            اين مقاله به بررسـي ميـزان دقـت داده         
گيـري از خانوارهـا       ي اصـلي در دو روش اطـالع         گيري چنـد آمـاره      گيري و غيرنمونه    نمونه
 ناخـالص و   ي  ي خالص، هزينـه     هاي مورد نظر عبارت از ميانگين هزينه      براوردگر. پردازد  مي

 كـل   درامـد  ميـانگين    براوردگـر شايان ذكـر اسـت كـه انتخـاب          ( كل خانوارها است     درامد
منظور بررسـي    رغم ترجيح معيارهاي مركزي ديگر بر ميانگين براي اين صفت، تنها به            علي

 .) خانوار استدرامدي دقت ميانگين برخي صفات اصلي در طرح هزينه و  و مقايسه
تواند روش دقيقي     ها بدون اشكال باشد، روش ثبتي مي        ثبت داده طور كلي اگر فرايند       به

 خـانوار   درامدها در طرح هزينه و        آوري داده   گردي معمول براي      شيوه. براي توليد آمار باشد   
ان گـر   پرسـش ي    در روش جاري با مراجعه    .  است  نامه  پرسشي حضوري و تكميل       مصاحبه

ت سـؤاال با توجه به تعـدد  . شود زبور تكميل ميي م نامه  پرسشبه خانوارها در پايان هر ماه       
  . تواند با خطا همراه باشد هاي حاصل از اين روش مي  و خطاي حافظه، دادهنامه پرسش

 گـو   پاسخ به خانوار نمونه،     درامدي طرح هزينه و       نامه  پرسشي    ي ثبتي، با ارائه     در شيوه 
 نامـه   پرسـش ته شده و تكميـل      يا فردي باسواد از خانوار يا همسايه به ثبت اطالعات خواس          
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ي  هاي حاصـل در طـول دوره  درامـد هـا و   عبارت ديگـر بـا توجـه بـه هزينـه          به. پردازد  مي
 بـر  كنـد، بنـا      را تكميل مي    ي طرح   نامه  پرسش ،ي ثبت اطالعات    آمارگيري، خانوار به شيوه   

 ي حاسـبه اين مقالـه بـا م  . آوري شوند گردتري  صورت دقيق ها به رود كه داده    اين انتظار مي  
روش (ي آمـارگيري       ميـزان دقـت دو شـيوه       ي   مهم، به مقايسه   براوردگرواريانس كل چند    

هـاي مـورد اسـتفاده مربـوط بـه يـك طـرح                داده. پـردازد  مي) ي حضوري   ثبتي و مصاحبه  
  .]4 [تحقيقاتي است كه مركز آمار ايران اجرا كرده است

اي آمـاري مـورد توجـه بـوده     ه ي مهم در كيفيت داده مؤلفهعنوان يك   دقت همواره به  
منظـور تعيـين ميـزان       ي عكس با واريانس كل در آن آمارگيري دارد، لذا بـه             است و رابطه  

گيري  گيري الزم است كه واريانس غيرنمونه       و گزارش واريانس نمونه    براورددقت عالوه بر    
  . نيز محاسبه و گزارش شود

 انجـام   براوردگـر يـري و شـكل      گ گيري با توجه بـه طـرح نمونـه          واريانس نمونه  براورد
گيري ساده و     نمونه هاي  گيري كالسيك در مورد طرح      نمونه ي  بخش اعظم نظريه  . شود مي

 بـراورد . دهنـد  هـا نيـز بـه وفـور رخ مـي           هاي خطي است، اما در عمل ساير حالت       براوردگر
، ]6[،  ]5[ هـاي   مرجـع اي در    گيري پايـه   هاي نمونه  ها و طرح  براوردگرواريانس در ارتباط با     

 واريانس پرداختـه    براوردهاي    به بررسي برخي روش    ]7[لوي  .  بحث شده است   ]10[ و   ]9[
  هـاي پيچيـده را بيـان كـرده          واريانس در آمارگيري   براوردهاي    انواع روش  ]11[ولتر  . است
  .است

پاسـخي،   هاي خطاي پوشش، خطـاي بـي       مؤلفهگيري شامل    از طرفي خطاي غيرنمونه   
در بخش بعد توضـيحاتي در ايـن مـورد ارائـه     . ها است ازش دادهخطاي پاسخ و خطاي پرد    

  .شود مي

 واريانس كل آمارگيري -2

 .گيـري اسـت    گيـري و غيرنمونـه     هاي نمونه   تابعي از واريانس   ها  واريانس كل در آمارگيري   
اي، واريـانس   اي دومرحله گيري خوشه نشان داده شده كه تحت فرضياتي براي طرح نمونه  (

  ).]3[گيري است  گيري و غيرنمونه هاي نمونه جموع واريانسكل برابر با م



  محمدي روشنك علي  18

 ................................... 15-25، صص 1387 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره19سال مطالب آماري،   گزيده ....................................

  گيري خطاي غيرنمونه -1-2
ايـن خطـا    . گيري يك بخش اصلي در خطاي كل يـك آمـارگيري اسـت             خطاي غيرنمونه 

 اجـراي آن    ي   مختلفي است كه به نوع آمارگيري، هـدف، زمينـه و نحـوه             هاي مؤلفهداراي  
پاسـخي،    از خطاي پوشش، خطاي بي     اند  عبارتي آن   ها مؤلفهطور كلي     اما به . بستگي دارد 

  . ها خطاي پاسخ و خطاي پردازش داده
 هـر قـدر     . هدف و چارچوب بستگي دارد     ي   به ميزان انطباق بين جامعه     خطاي پوشش 

توانـد ناشـي از      ايـن خطـا مـي     . يابـد  تر باشد خطاي پوشش كـاهش مـي        اين انطباق بيش  
دهـد كـه برخـي از واحـدهاي           وقتي روي مي   پوششي كم. پوششي باشد  پوششي يا بيش   كم

دليـل وجـود واحـدهاي     پوششي به بيش. ورد استفاده قرار نداشته باشند  جامعه در چارچوب م   
 هـدف نيـستند و در   ي  واحدهايي كه متعلق بـه جامعـه   راري در چارچوب يا در اثر وجود      تك

. سـتفاده اسـت    چارچوب مورد ا   ،منبع بروز خطاي پوشش   . دهد چارچوب وجود دارند، رخ مي    
 منـابعي غيـر از آمـارگيري جـاري اسـت؛           خطاي پوشش استفاده از      گيري هاي اندازه  روش

 تك افراد از دو فهرسـت       تك ي  ها از منابع مستقل يا مقايسه     براورد ي  عنوان مثال مقايسه    به
  .مجزا

دهد كه پاسخ مـورد نظـر بـه هـر دليلـي از برخـي                  هنگامي رخ مي   پاسخي خطاي بي 
. پاسـخي پرسـش    پاسخي واحد و بي    بي:  است اين خطا داراي دو نوع    .  نشود يافتواحدها در 

هـا پاسـخ     دهد كه يك يا چند واحد به كلي بـه پرسـش            پاسخي واحد در صورتي رخ مي      بي
 براي  نامه  پرسششود كه يك يا چند پرسش        پاسخي پرسش به مواردي گفته مي      بي. ندهند

  . برخي از واحدها بدون پاسخ باشند
 ي شـده  و مقـدار مـشاهده    ) نـامعلوم ( عبارت است از تفاضل مقدار واقعـي         خطاي پاسخ 
. هاي مختلفي باشد   مؤلفهتواند داراي    اين خطا بر حسب نوع آمارگيري مي      . صفت مورد نظر  

ي بـراي خطـاي پاسـخ     به بررسي انواع خطاهاي آمارگيري پرداخته و مدل        ]3[محمدي    علي
  .طراحي كرده است

 ورود  ي  ام خطاهايي كه پس از اجراي آمارگيري و از مرحلـه           تم ها خطاي پردازش داده  
هـاي ايـن     مؤلفـه . شـود  هاي نهايي امكان بروز دارند را شامل مي        اطالعات تا انتشار جدول   
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ذاري، خطـاي ويـرايش و خطـاي         از خطـاي ورود اطالعـات، خطـاي كدگـ          اند  عبارتخطا  
  .خطاها استدسته از  اين ء كامپيوتري نيز جزهاي  خطاي موجود در برنامه.جانهي

  گيري خطاي نمونه -2-2
ها  در سرشماري . دهد اين خطا در اثر انتخاب يك نمونه و تعميم نتايج آن به جامعه رخ مي              

 براوردگـر  واريـانس يـك      براورددر صورتي كه هدف،     . گيري صفر است   مقدار خطاي نمونه  
 سـهولت انجـام     گيري ساده باشـد، ايـن عمـل بـه          در يك طرح نمونه   ) از مشاهدات (خطي  

 مـورد نظـر غيرخطـي       براوردگـر گيري پيچيده و يـا       شود، اما در صورتي كه طرح نمونه       مي
 واريانس يك آمـاره بـه       براوردگرطور كلي تعيين      به. تر خواهد شد   باشد، روش عمل پيچيده   

ــراوردهــاي  روش. گيــري و شــكل آمــاره بــستگي دارد نــوع طــرح نمونــه  واريــانس در ب
هاي تـصادفي، روش تكـرار مكـرر متعـادل،       از روش گروه   اند  عبارتده  هاي پيچي  گيري آمار

 بـه بررسـي خطـاي       ]2[محمـدي     علـي . يافته   تعميم نايف و روش تابع واريانس     روش جك 
، )كه تـا آن زمـان محاسـبه نـشده بـود           (هاي آماري     ها در طرح  براوردگرگيري برخي     نمونه

  .پرداخت

  كاربرد -3
ندگي افراد يك جامعـه دسترسـي بـه الگوهـاي مختلـف       هاي ارزيابي سطح ز    يكي از شيوه  

هاي آمـاري    داده. هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت است       خانوارها با ويژگي   درامدهزينه و   
 خانوار در كشورها فـراهم      درامدمورد نياز اين نوع مطالعات معموالً با اجراي طرح هزينه و            

هـاي اقتـصادي،     گـزاري  هـا و سياسـت     ريـزي  عالوه نتايج اين طرح براي برنامه       به. شود مي
بـا توجـه بـه اهميـت روزافـزون          . گيرد اجتماعي و فرهنگي در كشور مورد استفاده قرار مي        

  . هاي آن مطلع شوند نتايج اين طرح، الزم است كه كاربران از ميزان دقت داده
  حضوري ي   خانوار، مصاحبه  درامدها در طرح هزينه و       آوري داده  گردروش معمول براي    

 آماري اين طرح شامل تمام خانوارهاي معمولي سـاكن در نقـاط شـهري و                ي  جامعه. است
واحد آماري در اين طـرح يـك خـانوار سـاكن در نقـاط شـهري يـا                   . روستايي كشور است  
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ان بـا خانوارهـاي     گـر   پرسشمستقيم    ي اطالعات الزم با مراجعه و مصاحبه     . روستايي است 
  .شود ط در پايان هر ماه انجام ميي مربوها نامه پرسشنمونه و تكميل 

اين در  . ي حضوري است     خانوار مصاحبه  درامددر طرح هزينه و     ها    آوري داده   گردروش  
 وجود دارد كه در نهايت منجر به        گو  پاسخ و   گر  پرسشروش امكان بروز خطاهايي از جانب       

ا مربوط  بخش مهمي از اين خطاه    . شود  هاي طرح مي    گيري داده   افزايش خطاهاي غيرنمونه  
تـرين منـابع ايـن خطـا وجـود          رسد يكي از مهم      است كه به نظر مي     » خطاي حافظه  «به  

 باشد، در اين صـورت      گو  پاسخ زماني بين وقوع هزينه و زمان ثبت آن و فراموشي            ي  فاصله
رود كه با حذف اين فاصله و ثبت اطالعات توسط خانوار در زمان وقـوع هزينـه،                   انتظار مي 

گيـري از     اطـالع  ي  دو شـيوه  هاي مورد استفاده مربـوط بـه          داده.  يابد خطاي مزبور كاهش  
 شـهر  ي  خانوار نمونـه 500 از 1377 خانوار  است كه در بهمن و اسفند سال        درامدهزينه و   

در ماه بهمن، اطالعات توسـط خـانوار ثبـت شـد و در مـاه اسـفند همـان                    . تهران اجرا شد  
در هـر دو    . آوري شـدند   گرد خانوار نمونه    500ان به همان    گر  پرسش ي  اطالعات با مراجعه  

  .يكسان و پوشش طرح ثابت بوده استروش زمان آماري اقالم مورد پرسش، 
موران آمـارگير دو    ثبتي كه در بهمن ماه انجام شـد، مـأ         روش    آوري اطالعات به   گرددر  

 ضمن آشنايي با    هفته قبل از اجراي آمارگيري به محل سكونت خانوارهاي نمونه مراجعه و           
كـرده و     هـا تعيـين       سرپرست و اطالع از تعداد افراد خانوار، فرد مطلعي را براي تكميل فرم            

موران آمارگير در هر هفته عـالوه       ي مأ   وظيفه. دادند  ا به او آموزش     ها ر   ي تكميل فرم    شيوه
بازبيني شده،   هاي تكميل   هاي جديد به خانوارهاي نمونه و دريافت فرم         بر تحويل دادن فرم   
 بوده  درامدهاي مربوط به      در تكميل فرم  ويژه     ها و رفع ابهام احتمالي به       و كنترل نهايي فرم   

  .است
 اول  ي  مرحله. اي است  اي دومرحله   خانوار، خوشه  درامدگيري طرح هزينه و      روش نمونه 

 دوم مربـوط بـه انتخـاب خانوارهـاي نمونـه در         ي  هـا و مرحلـه     مربوط بـه انتخـاب بلـوك      
روش   هـاي نمونـه بـا اسـتفاده از فايـل چـارچوب و بـه                بلوك. شده است  اي انتخاب ه بلوك

  .شوند مي انتخاب ) احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار (PPSسيستماتيك 
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  ت مربوط به ريز اقالم هزينـه      سؤاالاين  . ت متعددي دارد  سؤاالي اين طرح     نامه  پرسش
ي   هزينـه  يعنـي ميـانگين      براوردگـر رسي چند   در اين بر  . هاي گوناگون خانوار است   درامدو  

  .انوار، مورد نظر قرار گرفته است كل خدرامدي ناخالص و  خالص، هزينه
هـا   آوري داده گـرد  ي هـا در هـر دو شـيوه   براوردگرخطاي استاندارد بـراي هـر يـك از      

  .ي براي تعيين ميزان واريانس است معياربراوردگرخطاي استاندارد هر . محاسبه شده است
  .شود هاي مورد نظر بررسي مي گيري براي داده حال امكان بروز انواع خطاي غيرنمونه

مين  دستي نتايج طرح مـورد نظـر بـراي تـأ         ها با توجه به استخراج      خطاي پردازش داده  
از . كه دقت كافي در استخراج و ثبت آن اعمال شده، قابـل اغمـاض اسـت               اطالعات الزم   

تـوان ميـزان خطـاي        هـاي الزم، مـي      طرح و همـاهنگي   طرفي با توجه به نوع اجراي اين        
  .پاسخي را ناچيز فرض كرد شش و بيپو

يكـي از   . ها غير قابل اجتنـاب اسـت        دليل ماهيت خطاي پاسخ، بروز آن در آمارگيري        به
مـدل  . هـا اسـت      دقـت در آمـارگيري     بـراورد ها،    كاربردهاي مدل خطاي پاسخ در آمارگيري     

  عبارت است از ]3[ مرجع شده براي خطاي پاسخ در ارائه
,ijkls ijkls i ij ijk ijkl ijklsY A B C D Rμ= + + + + +  

ام iام در اسـتان     sيگـو   پاسـخ   ي  شـده      مقدار مـشاهده   ijklsY مقدار واقعي،  ijklsμكه در آن  
ام lگـر     پرسـش  كـه توسـط      امk )و كدگـذار   (ام و بـازبين   j ولمربوط به كارشناس مسئ   

 اثر  ijkC ام،i ام در استان  j مسئول اثر كارشناس    ijBام،  i اثر استان  iA آيد،  دست مي   به
، كنـد   فعاليت مـي  ام  i در استان  امj مسئول كه زير نظر كارشناس      امk) و كدگذار ( بازبين

ijklD  گر پرسشاثر lكه زير نظر بازبين ام kمـسئول  كارشناس  وام jدر اسـتان   امi ام
 گـر   پرسشامين  l  است كه با   امiدر استان   ام  sي  گو  پاسخاثر   ijklsRكند،    ي مي گر  پرسش

   .دشو مصاحبه ميكند   فعاليت ميامj مسئول كارشناس  وامkكه زير نظر بازبين 
، كدگـذار،   گـو   پاسـخ ،  گـر   پرسـش د اين خطا، اثرهـاي      ثر در ايجا  ؤعوامل م ) 1(در مدل   

بـا  . ي اجراي طرح در استان در نظـر گرفتـه شـده اسـت                و شيوه  مسئولبازبين، كارشناس   
 همـواره اثرهـايي   گـو  پاسـخ  و گـر  پرسشها در ايران، اثر  ي اجراي آمارگيري توجه به نحوه 

 . تصادفي هستند

)1( 
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بـوده  انوار در شـهر تهـران مـورد نظـر            خ درامدهاي طرح هزينه و       در اين بررسي، داده   
ثر در بروز خطاي پاسخ     است، لذا با توجه به اين مسئله و روش اجراي اين طرح، عوامل مؤ             

از طرف ديگـر تنهـا عوامـل        . است) وكدگذار( و و بازبين     گو  پاسخ،  گر  پرسششامل اثرهاي   
با توجه به روابط    . يان است گو  پاسخها و   گر  پرسشثر در ايجاد واريانس، اثرهاي تصادفي       ؤم

ي واريانس مـدل خطـاي      ها  مؤلفهيري تابعي از    گ  هواريانس غيرنمون ،  ]3[ده در مرجع    ش  هارائ
 . مورد بررسي قرار گرفته است ]1[ در مرجع ها مؤلفهيابي اين براورد. پاسخ است

يري مربوط يعنـي  گ هيري با توجه به طرح نمونگ ه واريانس نمون  ي  هعالوه بر اين، محاسب   
 . ي انجام شده استا هي دومرحلا هخوش

هاي مـورد نظـر     براوردگرگيري و واريانس كل براي        ي محاسبات واريانس نمونه     هنتيج
  . آمده است1در جدول 

  اهبراوردگر براي شده  محاسبهگيري و واريانس كل واريانس نمونه -1جدول 
  روش جاري    روش ثبتي  

  882043    697280  يگير خطاي استاندارد نمونه
  906250    710584  خطاي استاندارد كل  ي خالص خانوار هزينه

  895600    641794  خطاي استاندارد نمونه گيري
  926088    656353  خطاي استاندارد كل  ي ناخالص خانوار هزينه

  934791    774080  خطاي استاندارد كل   كلدرامد  912797    772010  خطاي استاندارد نمونه گيري

دقـت  شـود،     ي خـالص خـانوار مالحظـه مـي          در مورد ميانگين هزينه    1كه در جدول     چنان
كمتـر از   ) هـا  آوري داده  گـرد روش معمـول در     ( حـضوري    ي  مصاحبهي     در شيوه  آمارگيري

دار بودن تفـاوت بـين نتـايج حاصـل از دو      يبراي حصول اطمينان از معن  . روش ثبتي است  
براي ) با فرض عدم استقالل   (ها    آوري داده   گرد ي  دو شيوه  واريانسي    روش، آزمون مقايسه  

دار  ي معنـ   درصد 5اين آزمون در سطح     . ]8 [اين صفت با استفاده از آزمون پيتمن انجام شد        
ييـد  بتي را نسبت به روش جاري قوياً تأ       است و كمتر بودن واريانس نتايج حاصل از روش ث         

  .كند مي
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 اسـتاندارد خطاهـاي   ي ثبتـي بـه روش جـاري را نـسبت              در صورتي كه كارايي شـيوه     
شـود كـه بـراي        هاي حاصل از روش جاري به روش ثبتي تعريف كنيم، مالحظه مي           براورد

 . كاراتر است درصد27ي ثبتي   كل، شيوهدرامدميانگين 
، ميـزان خطـاي   1ي ناخالص خانوار با توجـه بـه جـدول       ميانگين هزينه  براوردگربراي  

ي   آزمـون مقايـسه   . آيـد    مـي  دسـت     ثبتـي بـه    ي  استاندارد در روش جاري كمتـر از شـيوه        
هـاي حاصـل از       ها در حالت وابستگي مجموعه داده       آوري داده   گرد ي  دو شيوه هاي    واريانس

دار است و بيـانگر واريـانس كمتـر نتـايج حاصـل از               ي قوياً معن   درصد 5دو روش در سطح     
ي ناخـالص      ميـانگين هزينـه    بـراورد   كه دهد  ي كارايي نشان مي     محاسبه. روش ثبتي است  

  . كاراتر از روش جاري است درصد41ي ثبتي  صل از شيوهحا
 ميـزان خطـاي     1  خانوار، با توجـه بـه جـدول        ي خالص   هزينههمچنين براي ميانگين    

ي   آزمـون مقايـسه   . شـود    جاري حاصل مـي    روش ثبتي كمتر از     ي  شيوهدر  ) كل(استاندارد  
 اسـت و داللـت بـر    دار ي معنـ   درصـد  5ها در سطح      آوري داده   گرد ي  دو شيوه هاي    واريانس

  . تر نتايج حاصل از روش ثبتي نسبت به روش جاري دارد دقت بيش
 كـاراتر از     درصد 21ي ثبتي      حاصل از شيوه   براورددهد كه     ي كارايي نتيجه مي     محاسبه

 .روش جاري در اين مورد است
دهـد كـه در       هـا نـشان مـي       ي واريانس كل حاصل در دو روش گـردآوري داده           مقايسه
ي جـاري     اي داراي واريانس كمتـر از شـيوه         طور قابل مالحظه    د، روش ثبتي به   تمامي موار 

تـر روش ثبـت اطالعـات توسـط          محاسبات حكايت از دقت بيش    عبارت ديگر اين      به. است
ي  لــذا ميــزان خطــاي اســتاندارد بــراي همــه. ي حــضوري خــانوار دارد تــا روش مــصاحبه

تـري را بـا      ي اطمينان دقيق   ثبتي بازه ي    دهد كه شيوه    هاي مورد بررسي نشان مي    براوردگر
  .دهد روش جاري ارائه مي تر نسبت به طول كوتاه

  گيري نتيجه -4
عنوان يك طرح آماري پراهميت هر ساله توسـط مركـز آمـار         خانوار به  درامدطرح هزينه و    
،   دليـل كاربردهـاي فـراوان آن        هاي اين طـرح بـه       توجه به كيفيت داده   . شود  ايران اجرا مي  

  . ها است دقت يك اصل مهم در كيفيت داده. نمايد  ميضروري
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 خـانوار بـر اسـاس       درامدي اصلي در طرح هزينه و         در اين مقاله ميزان دقت چند آماره      
. ي حضوري محاسبه شده اسـت  هاي ثبت توسط خانوار و مصاحبه اطالعات حاصل از شيوه 

رد نظر، روش ثبتي داراي     هاي مو   دهد كه براي تمام آماره      ي نتايج حاصل نشان مي      مقايسه
ي  شـيوه  هـا بـه   آوري داده  لذا گرد . ي حضوري است    روش مصاحبه   تري نسبت به     دقت بيش 

همـين دليـل      ها را افزايش دهد و بـه        تواند ميزان دقت داده     ثبت اطالعات توسط خانوار مي    
  .شود گيري از خانوارها توصيه مي ي ثبتي براي اطالع كارگيري شيوه به
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