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ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺑﺮاورد ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۸۵
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی* و زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭼﮑﯿﺪه :ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻤـﻮاره در ﻣﻌـﺮض دو ﻧـﻮع ﺧﻄـﺎی ﺑـﺮاورد و
اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﺳــﺘﻔﺎدهی ﺻــﺤﯿﺢ از اﯾــﻦ ﺑﺮاوردﻫــﺎ ﺑــﻪﺧﺼــﻮص در زﻣــﺎن ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ
ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﯾﮑﺴﺎن از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻣﺴـﺘﻠﺰم آ ﮔـﺎﻫﯽ از
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺳـﺎل  ۱۳۸۵ﻧﯿـﺰ
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﺼـﻮص در ﺣـﻮزهی اﺷـﺘﻐﺎل و ﺑـﻪوﯾـﮋه در ﻣـﻮرد زﻧـﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاوردﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در
اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﺑــﻪﻋﻨــﻮان ﻧﻤﻮﻧــﻪای از ﺑــﺮوز ﺧﻄــﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ در اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿــﺰان
اﺷــﺘﻐﺎل زﻧــﺎن در ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸــﻮر ،ﺑــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻧﺤــﻮهی ﭘﺮﺳــﺶ وﺿــﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۸۵ﺑﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۸۵ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑـﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄـﺎ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از دو ﺷـﯿﻮهی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی؛ ﺧﻄﺎی ﺑﺮاورد؛ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ؛ ﺷﺎﻏﻞ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎزار ﮐـﺎر در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ دو

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۸۵از ﺷﯿﻮهی »ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی« اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﻫﻤـﻪی
ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮزهی اﺷـﺘﻐﺎل ﻓﻘـﻂ در ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۸۹٫۷٫۲۸ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۱٫۸٫۲۳ :
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی وزندﻫـﯽ ﺑـﺮاورد
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر،

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری )ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﺳـﺎﮐﻦ و

ﮔﺮوﻫﯽ( ،۱اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی وزندﻫﯽ )اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺴﺎب وزن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ
آن( و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در
ﺑﺮاورد ﺻﻔﺖﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از دو آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺄﻣـﻞ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪی ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳـﺖ.

ﻓﺮض اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از دو آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤـﺪﺗﺎً

ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮض ،اﺑﺘﺪا ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄـﺎ در ﻫـﺮ
دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ ﺧﻄـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ

ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺤﻮهی ﭘﺮﺳﺶ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺮ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ

ﺗﺸــﺨﯿﺺ اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﻪوﯾﮋه در زﯾﺮﮔﺮوهﻫــﺎی ﺧــﺎص زﻧــﺎن و روﺳــﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 -۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﺧﻄﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار واﻗﻌـﯽ
آن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﻤﺮ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ ،اﺛﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،اﺛـﺮ آﻣـﺎرﮔﯿﺮ ،اﺛـﺮ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و اﺛﺮ روش ﮔﺮداوری دادهﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻮأم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑــﺮ ﮐﯿﻔﯿــﺖ دادهﻫــﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧــﺪ ] .[۵از ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮاوز ﻣﺘــﺪاولﺗﺮﯾﻦ

ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی رخ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از:

ﻧﺎآﮔــﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ از ﭘﺎﺳــﺦ ﭘﺮﺳــﺶ ،ﺑﺮداﺷــﺖ اﺷــﺘﺒﺎه از ﭘﺮﺳــﺶ ،ﻓﺮاﻣــﻮش ﮐــﺮدن و ﺳــﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻟـﺐﺑﻨـﺪی
ﮐــﺮدن ﭘﺎﺳــﺦ ﭘﺮﺳــﺶ ،ﺑــﻪ ﻋﻤــﺪ ﭘﺎﺳــﺦ اﺷــﺘﺒﺎه دادن ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿــﺰ و

ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮداﺟﺮا ] .[۶ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶﺗـﺮ
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪﺗﻔﺼـﯿﻞ

در ﮔﺰارش ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ] .[۱دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
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ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ،اﻋﺘﺒـﺎر و ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ
ﻻزم ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن اﺳـﺖ .ارزﯾـﺎﺑﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﺟﻨﺒﻪی »ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی« و »ﺑـﺮاورد ﺧﻄـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی« ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .در ﺟﻨﺒـﻪی ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ ﻫﻢﭼـﻮن ﻣﯿـﺰان درک ﭘﺮﺳـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳـﺦ از ﺣﺎﻓﻈـﻪی ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮ و ﻣـﻮاردی از اﯾـﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻓﺮض ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درک

آنﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﺳـﺎنﺗﺮ اﺳـﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎﭘﺮﺳـﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درک آنﻫـﺎ
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻢﺗﺮی را اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
در ﺟﻨﺒﻪی دوم ،ﺑﻪ ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺧﻄـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی،
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺆﻟﻔﻪی »ارﯾﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ« و »وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ« اﺳﺖ .ارﯾﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ ،ﻋﻤﻮﻣـﺎً از ﻃﺮﯾـﻖ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﺎرﺟﯽ

ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﺗﺼـﺎل و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی رﮐﻮردﻫـﺎی ﻓﺎﯾـﻞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﯾـﮏ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﺎ
رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺑـﻪ روش دﯾﮕـﺮ،
ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑــﺮای ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف ،ﺑــﺎ ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر ﯾــﺎ

ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی
وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺎﺳـﺦ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ دو ﺷـﯿﻮه ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﺷـﯿﻮهی ﻧﺨﺴـﺖ ،ﯾـﮏ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی اﺻﻠﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﺠﺪد ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.

در ﺷﯿﻮهی دوم ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﺴﺎن ،ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آنﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ »رواﯾـﯽ« و
»ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽ« ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺳــﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺘــﺪاول ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،روشﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی ﻧﯿــﺰ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آزﻣﻮن ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و

ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در آنﻫـﺎ ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ،وارﯾـﺎﻧﺲ و ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] [۷و ].[۹

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻋﻤﻠﯽ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﻘﺪار اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺤﻮهی ﭘﺮﺳـﺶ وﺿـﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ] [۲ﺑﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ] [۳ﭘﺮداﺧﺘﻪ
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ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي و زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ

ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺷﯿﻮهی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر

ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪوﯾـﮋه ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺸـﺎﻏﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺰد اﺳﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺪاق ﺑـﯿﺶﺗـﺮی دارد ،ﻟـﺬا در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ،ﻓـﺮض ﻣﯽﺷـﻮد ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪی
ﻣﺬﮐﻮر در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺷﺘﻐﺎل ،ارﯾﺒﯽ ﮐﻢﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﻪﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻠـﺖ ،در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهی ﺗﻔـﺎوت در ﺑﺮاوردﻫـﺎ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

 -۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺑﺮاورد زﻧﺎن ﺷـﺎﻏﻞ روﺳـﺘﺎﯾﯽ در دو ﻃـﺮح ﺳﺮﺷـﻤﺎری

ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺑﺮاوردﻫـﺎﯾﯽ در ﻣـﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
اﺳﺖ .در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاورد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز دو ﻧﻮع ﺧﻄﺎ وﺟﻮد دارد :ﺧﻄﺎ در ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎ
در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮاورد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ،ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ و ﺧﻄﺎﻫـﺎی

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺧﻄﺎﻫـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ،ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﭘﺎﺳـﺦ و

ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﭘــﺮدازش ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ] .[۱۰ﺑــﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪی ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از دو ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 -۴-۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮاورد در دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی
 -۴-۱-۱ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
ﯾﮑــﯽ از ﺧﻄﺎﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪی اﯾــﻦ دو ﺑــﺮاورد ﺑﺎﯾــﺪ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد ،ﺧﻄــﺎی
اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻦﮐــﻪ ﻃــﺮح ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی از ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر ﯾــﮏ ﻃــﺮح ﭼﻨــﺪ ﻣﺮﺣﻠــﻪای ﺑــﺎ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ ،ﺑﺮاورد وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎ ،از روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ

و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ،
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ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی اﺳـﺖ .ﺧﻄــﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﻣﺘﺸــﮑﻞ از وارﯾـﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی و ارﯾﺒـﯽ ﺑﺮاوردﮔــﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﺑﺮاورد ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر در …

111

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ورﻣـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺗﮑﺮارﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾـﺎﻧﺲ در اﯾـﻦ روش ،از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺧﻮﺷـﻪﻫﺎی ﻧﻬـﺎﯾﯽ در ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ] .[۲ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑـﻪ روش ﻓـﻮق ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SASاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد ﺗﻌـﺪاد زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻧﺴـﺒﺖ
اﺷﺘﻐﺎل در زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر در ﺟـﺪول  ۱اراﯾـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺪول  -۱ﺑﺮاورد ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻞ و ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و وارﯾﺎﻧﺲ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻓﺎﺻﻠﻪی
اﻃﻤﯿﻨﺎن آنﻫﺎ
ﺷﺮح

ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن

ﺷﺎﻏﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺑﺮاورد

وارﯾﺎﻧﺲ

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ

۱۶۲۶۴۳۶

۲۲۵۴۴۹۶۰۹۹

۲٫۹۱

) ۱۷۲۱۳۹۹و (۵۳۱۴۷۳

۰/۱۸۰۶

۰٫۰۰۰۰۲۵

۲٫۷۶۸

) ۰/۱۹۰۶و (۰/۱۷۰۶

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ،ﻓﺎﯾـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪی ۲۰درﺻـﺪ آن ،در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎ در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺣﺪود  ۴۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑـﻮده
اﺳﺖ ) ۱۷۴۸۵۳۸ﺧﺎﻧﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ۴۵۰۰۰ﺧـﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ( ﻟـﺬا اﻧﺘﻈـﺎر

ﻣﯽرود ﮐﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ،ﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢﺗـﺮ از
وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ارﯾﺒﯽ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی ﻫﺮ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﻫﺮ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،از ﺑﺮاوردﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮاوردﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﯿﺪه ،ﺑﺮاوردﻫـﺎی
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ ] .[۸ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وزنﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﺎﻟﺒﯿـﺪن در اﯾـﻦ دو آﻣـﺎرﮔﯿﺮی،
ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ارﯾﺒﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
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ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي و زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات اراﯾﻪﺷﺪه در ﺟﺪول  ۱و ﻧﮑﺘـﻪی
اﺷﺎرهﺷﺪه در ﻣﻮرد ارﯾﺒﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ

از آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر و ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺗــﻮأم ﺑــﺎ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿــﺮی ،ﻣﯽﺗــﻮان از ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺧﻄــﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی ﺑﺮاوردﻫـﺎ
را ﻓﺎرغ از ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد.
 -۴-۱-۲ﺧﻄﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮ و ﻧﻈـﺎﯾﺮ آن
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﺎﻣﻞ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم وزندﻫـﯽ دادهﻫـﺎ
در دو ﮔﺎم »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮﺷﻪ« و »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﺎﻧﻮار در ﺧﻮﺷﻪ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪی ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮐـﺪام ﻃﺒﻘـﻪ در ﮐـﺪام اﺳـﺘﺎن

اﺳﺖ ،وزن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی آن ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ،

وزن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ در ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم وزندﻫﯽ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ
۲

ﺟﺪاول ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاورد ،وزنﻫﺎی ﭘﺎﯾـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﭼﻨﮕـﮏزﻧﯽ

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻼح وزنﻫـﺎ در ﻫـﺮ دو آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،ﻫﻨﮕـﺎم

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽﺗـﻮان از ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ آنﻫـﺎ ﺻـﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
 -۴-۱-۳ﺧﻄﺎی ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻄــﺎی ﭘﻮﺷــﺶ ﺷــﺎﻣﻞ از ﻗﻠــﻢ اﻓﺘــﺎدﮔﯽ ﺑﻌﻀــﯽ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف در ﭼــﺎرﭼﻮب
)ﮐﻢﭘﻮﺷﺸﯽ( ،وﺟﻮد ﺑﻌﻀﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف در ﭼﺎرﭼﻮب )ﺑﯿﺶﭘﻮﺷﺸﯽ(،
ﺗﮑــﺮاری ﺑــﻮدن ﺑﻌﻀــﯽ از واﺣــﺪﻫﺎ در ﭼــﺎرﭼﻮب ،اﺳــﺘﻔﺎدهی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ از ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎی

آدرﺳــﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً اﯾــﻦ ﺧﻄﺎﻫــﺎ ﺑــﻪﻋﻠــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳــﺖﻫﺎی ﮐﻬﻨــﻪ،
ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻌﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن رخ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهی ﺧﻄﺎی ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﺖ .ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی در
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ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻓﺮم ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ

زﻣﺎن ﺳـﺎﺧﺖ ﭼـﺎرﭼﻮب و زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻓﺎﺻـﻠﻪای وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﯽﺗـﻮان از

ﺧﻄﺎی آن ﭼﺸـﻢﭘﻮﺷـﯽ ﮐـﺮد .در آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر  ،۱۳۸۵ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧـﻪی ﭘﺎﯾـﻪ،
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻮکﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺎﯾـﻞ ﻓـﺮم ﻓﻬﺮﺳـﺖﺑـﺮداری
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ  ۱۳۸۱ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺧﻮﺷـﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ )ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ( در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ
در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﯿﻦ زﻣـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ ﭼـﺎرﭼﻮب و زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻓﺎﺻـﻠﻪی

زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم وزندﻫﯽ دادهﻫﺎ ﺑـﺎ ﮐﺎﻟﺒﯿـﺪن آنﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس

اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘــﯽ ﺣﺎﺻــﻞ از ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣﺴــﮑﻦ  ۱۳۸۵اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻞ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ﭘـﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۵
در  ۱۲زﯾﺮﮔﺮوه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﻬﺮی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ و ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻋﻤـﺪهی ﺳـﻨﯽ ﺑـﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس وﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۸۵ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ۳.در ﻧﺘﯿﺠـﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی

ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻄﺎی ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
 -۴-۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺳﻪ ﻧﻮع ﺧﻄﺎی ﺑﺮاورد در دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﯿـﺰان

ﺧﻄﺎی ﺑﺮاورد ،دﻟﯿﻞ ﻋﻤـﺪهی اﺧـﺘﻼف ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑﺮاوردﻫـﺎ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ .ﻟـﺬا ﻣﯽﺗـﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهی ﺗﻔﺎوت در ﺑﺮاوردﻫﺎ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان ﺧﻄـﺎی

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻗﺴﻤﺖ  ۴اﺷﺎره ﺷـﺪ ﺧﻄـﺎی
اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﻣﻔﻬــﻮﻣﯽ ،ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﭘﺎﺳــﺦ )ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﺛﺎﺑــﺖ و ﻣﺘﻐﯿــﺮ

آﻣــﺎرﮔﯿﺮ و ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ( و ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﭘــﺮدازش )ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ادﯾــﺖ ،ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﮐﺪﮔــﺬاری،

ﺧﻄﺎﻫﺎی دادهآﻣﺎﯾﯽ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ( اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺎﺳـﺦ در
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺲ از آنﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم اﺟـﺮای ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪی ﻣﺠـﺪد در
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر  ۱۳۸۵اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﭘـﺮدازش ﻧﯿـﺰ

ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻠـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﮐﺪﮔـﺬاری و دادهآﻣـﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد ﺧﺒـﺮه ﺑـﺮ روی ﺑﺨﺸـﯽ از
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ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي و زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اﻣﮑـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی اﯾـﻦ ﻧـﻮع
ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮا و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت

در دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﭘﺎﺳـﺦ و ﭘـﺮدازش آنﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از ﺳـﻪ ﺟﻨﺒـﻪی
ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  -۱ﺧﻄـﺎ در ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾـﻪ،
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و  -۲ﺧﻄﺎ در ﻧﺤﻮهی ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪیﻫﺎ

)ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و آﻣﻮزش آﻣﺎرﮔﯿﺮان( اﺳﺖ.
 -۴-۲-۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻈﯿﺮ :ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ،
ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎر ،ﺷﺎﻏﻞ ،ﺷﻐﻞ ،وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ
ﻣﺤﻞ ﮐـﺎر و ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪیﻫﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮای آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهی
ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از واژهی ﺧﺎص در دل واژهی ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳـﺎﮐﻦ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
اﺳــﺖ )ﺑــﺮای آ ﮔــﺎﻫﯽ از ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪیﻫﺎ ] ۳و  [۴را ﻣﻼﺣﻈــﻪ

ﮐﻨﯿﺪ(.
 -۴-۲-۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺤﻮهی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ
در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ،وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ
دارای  ۸ﮐــﺪ و ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼــﺮی ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﮐــﺪ اﺳــﺖ ،ﺗﻮﺳــﻂ آﻣــﺎرﮔﯿﺮ و ﺑــﻪﮐﻤــﮏ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮ اراﯾﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﮐﺪﻫﺎی  ۱و ۲ی اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻼن ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾـﺐ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ.

ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﺧﯿﺎﻃﯽ ،آراﯾﺸﮕﺮی و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﺜـﻞ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺪون
ﻣﺰد ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﻋﻀـﺎی ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺧـﻮد ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﮕـﯽ ﻓﻘـﻂ در ﮐﺘﺎﺑﭽـﻪی
راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر وﺿـﻌﯿﺖ
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﻮاع اﺷﺘﻐﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﺑﺮاورد ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر در …
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اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ  ۴ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺎﭘﯽ )ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ و ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮑﻤـﻞ(ﮐـﻪ در دل
ﻫﺮﮐﺪام ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﻫﺎی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐـﻪ در
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﻧـﺎن ﮐـﻪ در

ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق و ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ دراﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار و

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان وی اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ در آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺳﻮاﻻت ﻣﻮرد اﺷﺎره ،در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۲اراﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ،در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﻮد و

در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﺮاوردﻫــﺎی اﺷــﺘﻐﺎل ﺣﺎﺻــﻞ از آن ﮐﻢﺗــﺮ ﻣﺘ ـﺄﺛﺮ از ﺧﻄــﺎی اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺎﺷــﯽ از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۵ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﺟـﺪاول  ۱ﺗـﺎ  ۵ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اراﯾـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻟـﻪی ﻣﻄـﺮحﺷـﺪه در ﻗﺴـﻤﺖ  ۴ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ

ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸـﺪ ،ﻟـﺬا در اﯾـﻦ
ﻗﺴــﻤﺖ ﺑــﺎ ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻓــﺮض ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺑــﻮدن اﺛــﺮ ﺧﻄــﺎی اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی در ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘـﻪای

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎری،
ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣـﺎری ﻫـﺮ
دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی ﺑﺮاوردﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮدداری ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ در
ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺟـﻨﺲ و ﺷـﻬﺮی روﺳـﺘﺎﯾﯽ در دو آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﺿـﻌﻒ در اﺑـﺰار

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﺎﻏﻼن زن و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ
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در ﺟﺪاول  ۱و ۲ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﺴﺒﺖ اﺷـﺘﻐﺎل در ﺟﻤﻌﯿـﺖ

116

ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي و زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺮاورد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻢ ﺑﺮاوردی ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺑﺎزار ﮐﺎر زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻣﻨﺒـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و ﻧﺴـﺒﺖ اﺷـﺘﻐﺎل زﻧـﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۸۵ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۲٫۲و  ۹٫۱و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺑﺮاﺑــﺮ  ۱۹٫۳و  ۱۸٫۳ﺑــﺮاورد ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﺟــﺪاول  ۴و  ۵ﭘﯿﻮﺳــﺖ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﺳــﻬﻢ ﻋﻤــﺪهی
ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻧـﺎن

ﺷــﺎﻏﻞ ﺑــﺎ وﺿــﻊ ﺷــﻐﻠﯽ ﮐــﺎرﮐﻦ ﻓــﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑــﺪون ﻣــﺰد و زﻧــﺎن ﺷــﺎﻏﻞ در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی

ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ۸۰درﺻﺪ از آن ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪهاﻧﺪ ،از ﻟﺤـﺎظ وﺿـﻊ ﺷـﻐﻠﯽ ﮐـﺎرﮐﻦ
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺰد ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ آﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ(.

ﺟﺪول  ۶ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از  ۴ﺳﻮال اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر را در ﺗﺸـﺨﯿﺺ
اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﻬﺮی روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺟـﻨﺲ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮐـﺪ ) ۱ﺷـﺎﻏﻞ
ﺣﺎﺿﺮ( ﺳﺘﻮن وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ ،در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬـﺎ  ۴۵٫۷درﺻـﺪ

زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ۵۵ .درﺻﺪ دﯾﮕـﺮ ﺷـﺎﻏﻼن زن روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮاﻻت

ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻓـﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑـﺪون
ﻣﺰد دارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪاول ﻗﺒﻠـﯽ ﺳـﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ.

 -۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهی ﺗﻔﺎوت در ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزهی اﺷﺘﻐﺎل در
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﺧﻄﺎﻫـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی در ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﺳـﺖ و ﻫﻤـﯿﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﺮاوردی اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ
۱۸٫۱درﺻﺪ ﺑﺮاورد ﺷﺪه ،در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﭘـﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۸۵ﺑﺮاﺑـﺮ  ۹٫۱درﺻـﺪ
ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺎﻏﻼن ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن

ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺰد و ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢﺗﺮی در
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ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﻟـﺬا ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑـﺮاورد ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺎﻏﻞ
ارﯾﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟـﻨﺲ ،وﺿـﻊ ﺷـﻐﻠﯽ ،ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻢ ﺑﺮاوردی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در اﺷﺘﻐﺎل زﻧـﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی  ۱۳۸۵ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺮاوردﻫـﺎی اﯾـﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت

اﺛﺒﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺮاوردﻫـﺎ ،ﻟـﺰوم ﺣﻔـﻆ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺻـﻔﺎت ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﮐـﻪ
از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﺟــﺎری ﺑــﺎ اﻣﮑــﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧــﺪن ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗــﺮ و دﻗﯿــﻖﺗﺮ و ﺧﻄــﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻢﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﮐـﺎر و ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎ در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ،
ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 .۱در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿـﺮی ،ﻓـﺮم  ۳ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺣـﺪود ۱۰
درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
2. Raking
 .۳ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۸۵ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤـﺪهی ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر در آن ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ
ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ  ۱۳۷۵ﮐﺎﻟﺒﯿـﺪه ﺷـﺪهاﻧﺪ وﻟـﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از
وزنﻫــﺎی اﺻــﻼحﺷــﺪهی ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑﺮاﻃﻼﻋــﺎت ﺳﺮﺷــﻤﺎری  ۱۳۸۵اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻟــﺬا ﺑــﯿﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اراﯾﻪﺷﺪه در ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣـﺬﮐﻮر ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺟﺰﯾـﯽ وﺟـﻮد
دارد.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری :ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،اﻟﮕﻮﻫﺎ .ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺗﻬﺮان.
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.(۱۳۸۸) . آرﻣـﺎن، ﺷـﯿﺮﯾﻦ؛ ﺑﯿـﺪارﺑﺨﺖﻧﯿـﺎ، ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ ﮔﻠﭽﯽ، زﻫﺮه؛ ﻫﺮﻧﺪی،[ ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ۲]
، ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪهی آﻣـﺎر.ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻮدن ﻃـﺮح
.ﺗﻬﺮان
. ﺗﻬﺮان،۱۳۸۵  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ.(۱۳۸۵) ،[ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان۳]
. ﺗﻬﺮان، ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر.(۱۳۸۵  )ﭘﺎﯾﯿﺰ.[ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان۴]
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱
ﺟﺪول  -۱ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ(
ﺷﺮح

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۸۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۵

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

۳۹٫۵

۶۵٫۶

۱۲٫۷

۳۸٫۶

۶۲٫۹

۱۳٫۷

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۴۱٫۷

۷۱٫۱

۱۲٫۲

۴۲٫۲

۶۵٫۲

۱۹٫۳

ﺟﺪول  -۲ﺑﺮاورد ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟـﻨﺲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﮑﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ(
ﺷﺮح

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۸۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۵

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

۳۴٫۸

۵۹٫۱

۹٫۸

۳۳٫۴

۵۶٫۰

۱۰٫۲

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۳۵٫۵

۶۲٫۰

۹٫۱

۳۸٫۹

۵۹٫۸

۱۸٫۱

ﺟﺪول  -۳ﺑﺮاورد ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﺟـﻨﺲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﮑﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ و
ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ(

ﺷﺮح

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۸۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۵

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

۱۴۰۴۶۶۳۶

۱۲۰۹۳۶۸۶

۱۹۵۲۹۵۰

۱۳۴۸۰۸۰۶

۱۱۴۴۷۳۲۶

۲۰۳۳۴۸۰

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۶۳۹۰۱۸۲

۵۵۷۰۵۵۲

۸۱۹۶۳۰

۶۹۹۷۶۱۲

۵۳۷۱۱۷۶

۱۶۲۶۴۳۶

ﺟﺪول  -۴ﺑﺮاورد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ(
ﺷﺮح

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۸۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۵

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

۴۱۴۱۲۱

۴۴۶۰۶

۱۴۴۳۸۴۱

۴۵۹۵۸۰

۱۹۷۲۰۸

۱۳۷۶۶۹۳

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۳۰۶۵۶۲

۲۶۱۶۰۸

۲۱۹۵۴۶

۴۶۵۸۷۸

۹۱۹۳۹۵

۲۴۱۱۶۴
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ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل

ﮐﺎرﮐﻦ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ

ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮ

ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل

ﮐﺎرﮐﻦ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ

ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮ
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ﺟﺪول  -۵ﺑﺮاورد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ

ﺳﺎﮐﻦ(

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
۱۳۸۵

ﺷﺮح

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۵

ﮐﺸﺎورزی

ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺪﻣﺎت

ﮐﺸﺎورزی

ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

۳۸۲۸۴

۳۹۶۷۷۹

۱۴۳۳۱۰۱

۸۱۱۸۸

۶۴۲۶۱۵

۱۳۰۶۴۶۳

ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۳۵۶۷۶۹

۲۹۹۶۹۴

۱۳۲۰۳۳

۹۴۱۷۱۱

۵۳۷۲۷۶

۱۴۶۸۳۲

ﺟﺪول  - ۶ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از  ۴ﺳﻮال اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟـﻨﺲ و

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺷﺮح

ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی
ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

ﺳﻮال ۱

۹۲٫۵

۹۳٫۸

۸۵٫۲

۶۸٫۶

۷۵٫۶

۴۵٫۷

ﺳﻮال ۲

۲٫۸

۱٫۸

۸٫۲

۱۰٫۷

۸٫۶

۱۷٫۷

ﺳﻮال ۳

۱٫۳

۰٫۹

۳٫۶

۱۲٫۲

۵٫۹

۳۳٫۲

ﺳﻮال ۴

۳٫۴

۳٫۵

۳٫۰

۸٫۴

۹٫۹

۳٫۴
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در ﺑﺮاورد ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﻐﺎل زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻛﺸﻮر در …
ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧ

ﺷﻬﺮﺮي

ﺳﺘﺎﻳﻲ
روﺳ

121

ﻧﻴﺮﺮوي ﻛﺎر
ﺳﺮﺮﺷﻤﺎري

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
ﺧﺪﻣﺎت

ﺻﻨﻌﺖ

ﻛﺸﺎورزي

ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺸﺎورزي
ﻛﺸ

ﺷﮑﻞ  -۱ﺑﺮﺮاورد ﺗﻮزﯾﻊ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

روﺳﺘﺎﻳﻳﻲ

ي
ﺷﻬﺮي
80

ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر 
ﻤﺎري 
ﺳﺮﺷﻤﺎ

80

60

60

40

40

20

20

0

0
ﮕﻴﺮ
ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴ

ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﻛﻛﺎرﻛﻦ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺑﺪون ﻣﺰد

ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق
د
ﺑﮕﻴﺮ

ﺧﻮﻮداﺷﺘﻐﺎل

ﻛﺎرﻛﻦ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ
ﻦ
ﺑﺪوون ﻣﺰد

ﺷﮑﻞ  -۲ﺑﺮﺮاورد ﺗﻮزﯾﻊ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ووﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۲
اﻟﻒ( ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در آّﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ۱۳۸۵

.۱

آﯾﺎ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق،
ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﯾﺎ دراﻣﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ؟

.۲

 -۲ﺧﯿﺮ
 -۱ﺑﻠﯽ


آﯾﺎ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻧﻘﺪی ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ:


ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ :زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری ،داﻣﺪاری ،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ...



ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺰل ﻣﺜﻞ :ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﺧﯿﺎﻃﯽ ،آراﯾﺸﮕﺮی،
ﺗﺎﯾﭗ ،ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ و ...



اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ



ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ



ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻮرﺳﯿﻪی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن

اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ؟

.۳

 -۲ﺧﯿﺮ
 -۱ﺑﻠﯽ


آﯾﺎ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﻀﻮ
ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد دراﻣﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮار ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای آن
ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق )ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی( درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ )ﻣﺜﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻮار در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﻣﻐﺎزهداری و اﻣﺜﺎل آن(
.۴

 -۲ﺧﯿﺮ
 -۱ﺑﻠﯽ


آﯾﺎ ﮐﺎری داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎً ،ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟
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 -۲ﺧﯿﺮ
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ب( ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )ﺳﺘﻮن  ۲۳ﻓﺮم (۳

در  ۷روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ(۱...........................................
دارای ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در  ۷روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ۲...................................
در  ۳۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻮده و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ۳.................................

در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ۴...................
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺖ ۵..........................................................................................

دارای دراﻣﺪ ﺑﺪون ﮐﺎر اﺳﺖ ۶.........................................................................
ﺧﺎﻧﻪدار اﺳﺖ ۷..........................................................................................
ﺳﺎﯾﺮ۸......................................................................................................

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر
ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،۲۵ﺷﻤﺎرهی  ،۵ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر.

راﯾﺎﻧﺸﺎﻧﯽm-javadi@srtc.ac.ir :
زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر

ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،۲۵ﺷﻤﺎرهی  ،۵ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر.
راﯾﺎﻧﺸﺎﻧﯽzohrehf@srtc.ac.ir :
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