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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی روشﻫﺎی  WGEEsو  WEEsﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ
ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﺎﻧﻠﯽ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر* و ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮوﺗﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﭼﮑﯿﺪه :در اﮐﺜﺮ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣـﺪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﺎﻧﻠﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮ از دور
دوم آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ واﺣـﺪ ،ارﯾﺒـﯽ در
آﻣﺎرهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎی ﭘـﺎﻧﻠﯽ ﻣﯽﺗـﻮان از
روشﻫﺎی وزندﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ در دور دوم آﻣﺎرﮔﯿﺮی،
در دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاری اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺛﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
روش وزندﻫﯽ روﺑﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ][۶ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑـﺮدن ﻣـﺪل ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺪل ﺣﺎﺷﯿﻪای ،ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه در دورهی دوم ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺳـﭙﺲ ﻋﻤـﻞﮐﺮد
اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ارﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻣـﻮزون ﻧـﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ )ﺑﺮﺣﺴـﺐ اﻧـﺪازهی
ﻧﻤﻮﻧــﻪای ،ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﯿﻦ دو دورهی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی و ﻧــﺮخ ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ( روش
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣﻮزون روﺑﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ][۶در ﻫﻤﻪی ﺣﺎﻟﺖﻫـﺎ از روش
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻣﻮزون ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد.
واژﮔــﺎن ﮐﻠﯿــﺪی :آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻃــﻮﻟﯽ؛ ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ؛ وزندﻫــﯽ؛ ﻣﻌﺎدﻟــﻪﻫﺎی ﺑــﺮاورد ﻣــﻮزون؛
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣﻮزون.
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 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ و ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﮔﺮداوری داده از واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.

ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت »ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ« و »ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﭘﺮﺳﺶ )ﻗﻠﻢ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ(«
روی ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در ﮔـﺮداوری ﻫـﺮ ﻧـﻮع اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ از واﺣـﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪای و ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎی

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣـﺪ را در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎی ﭘـﺎﻧﻠﯽ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رخ دﻫـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ اوﻟـﯿﻦ ﻋﻠـﺖ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ،
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷـﺪ .دﻟﯿـﻞ دﯾﮕـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ واﺣـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎ دراﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤـﻮﻻً از ﺷـﺮﮐﺖ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ دراﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣـﺬﻫﺒﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و … ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺠﺎد ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ،ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ دو ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .اول ﮐـﺎﻫﺶ واﺣـﺪﻫﺎی

ﻧﻤﻮﻧﻪای )ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﻗـﺖ
ﺑﺮاوردﻫــﺎ ﺷــﺪه و دوﻣــﯽ ارﯾﺒــﯽ در آﻣﺎرهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی را ﺳــﺒﺐ ﻣﯽﺷــﻮد .اﮔــﺮ واﺣــﺪﻫﺎی
ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی آنﻫـﺎ ﺑـﻪﻃﻮر
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﺑﺮاوردﻫﺎی ارﯾﺐ

ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
دو روش ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻃﺮاﺣﯽ و دﯾﮕﺮی
در ﻣﺮﺣﻠــﻪی اﺟــﺮا .در زﻣــﺎن اﺟــﺮا ﺳــﻌﯽ ﺑــﺮ ﻣﯿﻨــﯿﻤﻢ ﮐــﺮدن اﺛﺮﻫــﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ در ﻣﺮﺣﻠــﻪی

ﮔﺮداوری دادهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ اﻧﺪازهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣـﻮرد ﻫـﺪف ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺮای ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن اﺛﺮﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎرهﻫﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش دوم ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ارﯾﺒﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دادهﻫـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ روی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺤـﺪود ﮐﻨـﯿﻢ

)اﯾﻦ روش ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود( .اﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﯿـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در اﮐﺜـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ

ﺷﺪه اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﻫﺎ ﺑﺎ دو ﺻـﻔﺖ »اﻟﮕـﻮی ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕـﻮی ﮔـﻢﺷـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮهی ﺑـﻪ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺎط ﮔﻢﺷـﺪه در
ﭼﯿﺪهﻣﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﻫﺎ اﺷﺎره دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮی ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ دادهﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ
اﯾــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮐــﺪام دادهﻫــﺎ در ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﻫــﺎ ﮔﻢﺷــﺪهاﻧﺪ ،در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰم

ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭼـﺮا دادهﻫـﺎ ﮔﻢﺷـﺪهاﻧﺪ و اﯾـﻦ ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط دارد .روﺑﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑـﺮای ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨـﺪی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫـﺎی ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ و
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺮد ].[۷

روشﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه از اواﯾﻞ  ۱۹۷۰ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
روﻧــﻖ ﯾﺎﻓــﺖ .روش ﻣﻌﺎدﻟـــﻪﻫﺎی ﺑــﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘــﻪ ) Generalized Estimating

 (Equationsﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﯿﺎﻧـﮓ و زﯾﮕـﺮ ] [۵و زﯾﮕـﺮ و ﻟﯿﺎﻧـﮓ ] [۸ﺑـﻪﻋﻨـﻮان

روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪ .روﺑﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [۶ﺗﻌـﺪﯾﻞ ارﯾﺒـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ
از ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ واﺣــﺪﻫﺎ در اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ را ﺑــﺎ روش وزندﻫــﯽ ﻣﻌﺎدﻟــﻪﻫﺎی ﺑــﺮاورد
ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪی ﻟﯿﺎﻧﮓ و زﯾﮕﺮ ] [۵اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن وزن ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣـﺪ ،ﺑـﻪﺻـﻮرت ﯾـﮏ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻄﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺘﺰﻣﻮرﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [۲ﻧﯿﺰ ﻧﻮع دﯾﮕـﺮ
وزندﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪی ﻟﯿﺎﻧﮓ و زﯾﮕـﺮ ] [۵را اراﯾـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در آن
وزن ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-07
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 -۲ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ )(GEEs
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻃﻮﻟﯽ  Nواﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،و واﺣﺪ iام Ti
ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪﺻـﻮرت
) 𝑦  𝑌 = (𝑦 ۱ , 𝑦 ۲ , … ,ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن 𝑁 .𝑖 = ۱, ۲, … ,

روش ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾـﺎﻧﺲ ﺣﺎﺷـﯿﻪای 𝑌 ﺗﻌﯿـﯿﻦ

ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ 𝑌 از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ  hﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ 𝑋 ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ دارﯾﻢ:
ﮐﻪ در آن 𝛽 ﺑﺮدار ﺿـﺮﯾﺐﻫﺎی رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ و 𝑋 ﺑـﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻤﮑـﯽ ﺑـﺮای ﻓـﺮد 𝑖ام در
دورهی  tﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱

) 𝜇 𝐷 𝑉 (𝑌 −

۱

)(۱

∑ = )𝜙 𝑆(𝛽, 𝛼,
۱ ۲

۱ ۲

ﮐــــﻪ در آن 𝛽𝜕 𝐷 = 𝜕𝜇 ⁄ﻣــــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸــــﺘﻖﻫﺎی ﺟﺰﺋــــﯽ و ∅ 𝐴)𝛼( 𝑅 𝐴 = 𝑉
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﮐـﺎری 𝑌 اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ در آن 𝐴 ﻣـﺎﺗﺮ ﯾﺲ ﻗﻄـﺮی ﺑـﺎ ﻋﻨﺼـﺮﻫﺎی

ﻗﻄﺮی ) 𝜇(𝜈 )𝜈 ﺗﺎﺑﻊ وار ﯾﺎﻧﺲ ﻣﻌﻠـﻮم( اﺳـﺖ و )𝛼( 𝑅 ﻧﯿـﺰ ﻣـﺎﺗﺮ ﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐـﺎری
)ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ را ﻧﻤـﯽداﻧﯿﻢ ،ﻟـﺬا اﺻـﻄﻼح ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐـﺎری ﺑـﻪ آن اﻃـﻼق
ﻣﯽﺷﻮد( و 𝜙 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐـﺎری )𝛼( 𝑅 ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻋـﺪدی و در ﯾـﮏ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﮑـﺮاری ﺑـﺮاورد ﻣﯽﺷـﻮد .ﭘـﺲ از
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮐــﺮدن

)

( 𝑅 ،ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨــﺪﮔﯽ ﮐــﺎری ﺑﻪﺻــﻮرت 𝜙
۲

ﺑـﺮاورد ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ در آن 𝑒
۱

∑
۱

∑

۱

۱ ۲

𝐴)𝛼( 𝑅

۱ ۲

𝐴= 𝑉

= 𝜙 و  nاﻧــﺪازهی ﻧﻤﻮﻧــﻪای t ،دورهﻫــﺎی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی k ،ﮐﻞ ﻣﻘﺪارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﺷﺪه p ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل و

=

𝑒

 STATAو  Rﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ از ﻧـﻮع ﮐـﺎﻣﻼً ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ

ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،22ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1390ﺻﺺ ..................... 125 -136

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-07

ﻣﺎﻧــﺪهی ﭘﯽﯾﺮﺳــﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .روش  GEEﺑــﺎ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﻣﺎﻧﻨــﺪ ،SAS

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي روشﻫﺎي  WGEEsو  WEEsﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺛﺮ ﺑﻲﭘﺎﺳﺨﻲ در آﻣﺎرﮔﻴﺮيﻫﺎي ﭘﺎﻧﻠﻲ

129

ﮐﻤﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪی
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺮاورد 𝛽 دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫﺎی ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ،ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﻧﺸـﺪه واﺑﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ.

روﺑﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ارﯾﺒﯽ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺳـﺎزﮔﺎر ،ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫﺎی
ﺑﺮاورد ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣـﻮزون ) (Weighted Generalized Estimating Equationsرا
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧـﺪ ] .[۶اﯾـﻦ روش ﺑــﺎ اﻧﺘﺴـﺎب وزنﻫـﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷــﺪهی

آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ،اﺛﺮ ارﯾﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﺑﺮاورد
ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ  از ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ز ﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
۱

𝐷 𝑉 𝑊 (𝑌 − 𝜇 ) = ۰.
۱

∑

)(۲

در ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺑﺎﻻ 𝑊 ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪهی وزن اﺧﺘﺼـﺎصداده ﺷـﺪه ﺑـﻪ واﺣـﺪ  iام اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ

ﻣﺎﺗﺮ ﯾﺲ ﻗﻄـﺮی ﺑـﺎ ﻋﻨﺼـﺮﻫﺎی ﻗﻄـﺮی 𝑤 𝑅 اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺮای واﺣـﺪ  iام دارﯾـﻢ
} 𝑤 𝑅  .𝑊 = {𝑅 ۱ 𝑤 ۱ , 𝑅 ۲ 𝑤 ۲ , … ,از ﻃﺮﻓﯽ  ،𝑅 = ۱اﮔـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ واﺣـﺪ  iام در
زﻣﺎن  tﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت .𝑅 = ۰

 -۳روش ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻣﻮزون )(WEEs
در رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﻗﺘـﯽ ﻓﺮضﻫـﺎی ﺗـﻮزﯾﻌﯽ درﺑـﺎرهی ﺧﻄـﺎ درﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﺮاوردﻫـﺎی

ﻣﺎ ﮐﺴﯿﻤﻢ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﻓﺮضﻫـﺎ
ﺑﺮﻗــﺮار ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ اﯾ ـﻦ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫــﺎ از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿ ـﺖ ﮐ ـﻢﺗــﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ .ﺑــﺮای دﺳــﺖﯾ ـﺎﺑﯽ ﺑــﻪ
ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ،از ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫﺎی ﺑـﺮاورد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫﺎ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱

ﮐﻪ در آن

= 𝑑 و 𝑅 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد  iام اﺳﺖ ) 𝑅 = ۱اﮔﺮ ﻓﺮد  iام ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ،

 𝑅 = ۰اﮔﺮ ﻓﺮد  iام ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ( 𝜇 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد  iام اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗـﺎﺑﻌﯽ از
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𝑅 𝑑 𝑣 (𝑦 − 𝜇 ) = ۰

۱

∑

)(۳

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر و ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮوﺗﻦ
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ﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﻢﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،آنﮔـﺎه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ دادهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣ ً
اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮاورد ﺳﺎزﮔﺎری از  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ دادهﻫﺎ ﺑﻪﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﮔﻢﺷـﺪه

ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ از ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻣﻮزون

) (Weighted Estimating Equationsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از
(𝑦 − 𝜇) = ۰

۱

𝑣𝑑𝑤𝑅
۱

∑

)(۴

ﮐـﻪ در آن 𝑤 وزن واﺣــﺪ  iام اﺳــﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﻌﺎدﻟــﻪﻫﺎ ﺑــﺮای ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ ﻣﯽﺗــﻮان از

روشﻫـــﺎی وزندﻫـــﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﭘﺴـــﺎﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ] ،[۴وزندﻫـــﯽ رﮔﺮﺳـــﯿﻮﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘـــﻪ،

ﭼﻨﮕﮏزﻧﯽ و ﮐﺎﻟﺒﯿﺪن ] [۱اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼـﻮن ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺑـﺮدار از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻗـﺮار دارد ،روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ وزندﻫـﯽ
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ

ﺷﯿﻮهی وزندﻫﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻣﻮزون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.

 -۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاری اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاری اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻫﺎی ﻃـﻮﻟﯽ اﻧﮕﻠـﯿﺲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﮑﺲ ﻫﺮ ﺳﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮﺿــﻮع اﺻــﻠﯽ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی در ﺳــﻪ دورهی اول ﺳــﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ،ﺑــﺎزار ﮐــﺎر ،دراﻣــﺪ و

داراﯾﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻘﯿـﻖ
در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺑـﺮای ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد .ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی،
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓـﺮد و ﺧـﺎﻧﻮار در اﻧﮕﻠـﯿﺲ اﺳـﺖ .اﻧﺘﺨـﺎب

ﻣﺪل ،ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ و ﺷﺮح ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ردهای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﻫﺪفﻫﺎی اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

اﻓﺮاد  ۱۱ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪ ،از دور ﭼﻬـﺎرم وارد
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎی ﺑﻌـﺪی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از دادهﻫﺎی دورهی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ.
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ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي روشﻫﺎي  WGEEsو  WEEsﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺛﺮ ﺑﻲﭘﺎﺳﺨﻲ در آﻣﺎرﮔﻴﺮيﻫﺎي ﭘﺎﻧﻠﻲ
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ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ "ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدن ﻓﺮد" در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪﻃﻮری ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻓـﺮد در دورهی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ و اﮔﺮ ﺳـﯿﮕﺎری ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻣﻘـﺪار ﺻـﻔﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ

اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﭘﺎﺳــﺦ ،ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﮐﻤﮑــﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﻧﯿــﺰ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺼـﺮف ﻣﯿـﻮه ،ﻧﻈـﺮ ﻓـﺮد در ﻣـﻮرد ﺧـﻮدش از ﻟﺤـﺎظ روﺣـﯽ و ﻧﻈـﺮ ﻓـﺮد در ﻣـﻮرد

ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـﺰار
 SASدادهﻫﺎی دورهی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادﯾﻢ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ روی دادهﻫـﺎی ﭘـﺎﻧﻠﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻢ واﺣـﺪﻫﺎی آﻣـﺎری را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦﮐـﻪ در دورهی ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪاﻧﺪ در دورهی
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻧﯿﺰ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌـﻪی آﻣـﺎری ﺷـﺎﻣﻞ  ۹۴۰ﻧﻔـﺮ
ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۱۰۰ ،۵۰و  ۲۰۰ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده و ﺑـﺪون ﺟﺎیﮔـﺬاری
از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻧﺮخﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ۰/۱
و  ۰/۱۵در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو دوره ﻧﯿـﺰ در ﺳـﻪ ﻣﻘـﺪار ۰/۶ ،۰/۴و ۰/۸
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دادهﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ در دو دوره  ۰/۶۴۲و
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ در دور دوم آﻣﺎرﮔﯿﺮی روی ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی آﻣﺎرهی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ در دو دورهی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،ﺑـﻪ اﻧـﺪازهی

 ۱۰۰۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ دورهی آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺑـﺮاورد ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ
ﭘﺎﺳﺦ و وارﯾﺎﻧﺲ آن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ دوره ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻢﺷـﺪﮔﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ

از دﺳﺘﻮر  SimulateMissingsدر ﻧﺮماﻓﺰار  Rاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 -۴-۱ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ از دو ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴـﺒﯽ و
ﺑﺮاورد ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﻫـﺮ دو روش ﺗﻌـﺪﯾﻞ اﺛـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ ﻣـﻮرد

ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖﻫـﺎی ﻣـﻮرد

ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Rﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۰۰۰ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
آن ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻓــﺮض ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ

̅𝑝 ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻧﺴــﺒﺖ در اﺟــﺮای  hام ﺑﺎﺷــﺪ )ﺗﻐﯿﯿــﺮ در
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﯿﻦ دو دورهی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی اﺳـﺖ( و  .ℎ = ۱, ۲, … , ۱۰۰۰در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﺮاورد

ارﯾﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری در ﻫﺮ اﺟﺮا از راﺑﻄﻪی:
̅𝑝 = ) ̅𝑝(𝑠𝑎𝑖𝐵

𝑃−

)(۵

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 𝑃 ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) اﺧﺘﻼف در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
در دو ﻣﻘﻄﻊ آﻣﺎرﮔﯿﺮی( ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۰۹اﺳﺖ .اﮔﺮ ̅𝑝 ﺑـﺮاورد ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻧﺴـﺒﺖ اﯾـﻦ ۱۰۰۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ در دو دورهی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿﻞ آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﺮای

ﻫﺮ دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ ،ﺑـﺮاورد ﻗـﺪر ﻣﻄﻠـﻖ ارﯾﺒـﯽ را ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .از ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﺑﺮ 𝑃 ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ:
𝑃−

۱۰۰۰

̅𝑝
|

|) ̅ (

۱

∑

۱

۱۰۰۰

= |) ̅𝑝(𝑠𝑎𝑖𝐵|

= ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ

)(۶

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاورد ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ آنﻫﺎ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از راﺑﻄﻪی زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
) ̅ (
) ̅ (

ﮐﻪ در آن ) ̅𝑝(

۱

۱
۲

MSE
MSE

= ﺑﺮاورد ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺠﺎﻧﺒﻲ

)(۷

 MSEﺑـﺮاورد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان دوم ﺧﻄـﺎی روش ﺗﻌـﺪﯾﻞ اﺛـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ

 WGEEsو ) ̅𝑝(

۲

 MSEﺑﺮاورد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ

 WEEsاﺳﺖ ،ﮐﻪ از راﺑﻄﻪی زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ:
MSE(𝑝̅ ) = var(𝑝̅ ) + [𝐵𝑖𝑎𝑠(𝑝̅ )]۲

)(۸

− 𝑝̅ )۲
و

۱۰۰۰

̅𝑝(

۱

∑

۱
۱۰۰۰ ۱

= ] ̅𝑝[var

)(۹
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̅𝑝

۱۰۰۰
۱

∑

۱
۱۰۰۰

= ̅𝑝
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)(10

 -۴-۲ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
در ﺟﺪولﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دو ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه،
در ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻤﻮدارﻫـﺎی ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﻣﻌﯿـﺎر
اول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ WGEEs
ﻫﻤﻮاره از روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ  WEEsﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ در اﻧـﺪازهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای

ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ دو
روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ،در اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  -۱ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۰
۰/۴

۱۰۰
۲۰۰
۵۰

۰/۶

۱۰۰
۲۰۰
۵۰

۲۰۰

۰/۱

۱/۰۰۰۴۷۶

۱/۰۰۴۰۴۶

۰/۱۵

۰/۹۷۵۴۸۸۶

۱/۲۴۲۳۰۶

۰/۱

۰/۹۷۰۲۵۳۲

۱/۳۶۲۹۱۱

۰/۱۵

۰/۹۵۷۰۴۵۶

۱/۵۵۷۹۳۲

۰/۱

۰/۹۶۹۸۹۸۹

۱/۳۸۱۰۵۷

۰/۱۵

۰/۹۵۱۸۶۹۶

۱/۵۶۱۷۳۹

۰/۱

۱/۰۰۱۴۲۸

۱/۰۱۳۵۶۵

۰/۱۵

۰/۹۶۸۱۱۱۴

۱/۴۳۴۰۶۶

۰/۱

۰/۹۶۴۳۰۳۸

۱/۳۷۹۰۹۴

۰/۱۵

۰/۹۶۵۱۳۶۷

۱/۵۶۴۸۳۳

۰/۱

۰/۹۶۵۴۹۳۷

۱/۳۷۴۳۹۴۴

۰/۱۵

۰/۹۴۶۵۱۵۲

۱/۵۵۸۶۴۶

۰/۱

۱/۰۰۰۴۷۶

۱/۰۰۳۰۹۴

۰/۱۵

۰/۹۸۱۴۳۸

۱/۲۶۲۰۱۰

۰/۱

۰/۹۷۸۲۲۵۳

۱/۳۶۱۶۰۳

۰/۱۵

۰/۹۵۶۵۶۹۶

۱/۵۶۶۱۴۲

۰/۱

۰/۹۶۵۷۳۱۶

۱/۳۷۱۳

۰/۱۵

۰/۹۴۹۳۱۱۴

۱/۵۷۴۷۰۹

 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،22ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1390ﺻﺺ ..................... 125 -136

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-07

۰/۸

۱۰۰

ﻧﺮخ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ

روش WGEEs

روش WEEs
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ﺟﺪول  -۲ﺑﺮاورد ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ  WGEEsﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش WEEs
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

𝒏 =۵۰

𝒏 =۲۰۰

𝒏 =۱۰۰

Nr=۰/۱۵

Nr=۰/۱

Nr=۰/۱۵

Nr=۰/۱

Nr=۰/۱۵

Nr=۰/۱

۰/۴

۰/۵۸۶۷۵۷۴

۰/۹۹۰۳۰۴

۰/۳۸۳۷۶۱

۰/۵۰۸۸۲۳۳۷

۰/۳۷۷۶۸۷۹

۰/۴۹۷۱۶۶

۰/۶

۰/۴۴۶۲۲۴۳

۰/۹۶۸۳۳۹۸

۰/۳۹۳۱۳۹۷

۰/۴۹۰۲۴۱

۰/۳۷۴۹۵۴۵

۰/۴۹۷۱۸۰

۰/ ۸

۰/۵۷۵۴۱۶۸

۰/۹۹۳۷۳۵۸

۰/۳۸۲۰۲۲۶

۰/۵۱۸۹۶۱۷

۰/۳۷۰۱۵۶۶

۰/۴۹۷۴۴۷۸

براورد قدر مطلق اريبی نسبی

روش WGEE

روش WEE

ھمبستگی

ﺷﮑﻞ  -۱ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ  ۰/۱و اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ۲۰۰

روش WEE

ھمبستگی

ﺷﮑﻞ  -۲ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ  ۰/۱۵و اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ۲۰۰
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ﺷﮑﻞﻫﺎی ۱و  ۲ﺑﺮاورد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ارﯾﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﺷـﮑﻞ  ۳ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦﮐـﻪ در اﻧـﺪازهی ﻧﻤﻮﻧـﻪای

ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺮخ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻢ ،ﮐﺎراﯾﯽ دو روش ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ  WGEEsو WEEs
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻧـﺪازهی ﻧﻤﻮﻧـﻪای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﺎراﺗﺮ ﺑـﻮدن روش
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ  WGEEsﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﺗﻌـﺪﯾﻞ اﺛـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ  WEEsآﺷـﮑﺎرﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
0.4 n=50
Nr=0.1
0.4 n=50
Nr=0.15
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 -۴-۳ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻦ دورهی ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔـﺪﻫﻢ در
دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪﺷـﺪه و ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎی

ﻣﻮﺟــﻮد ،ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ﮐــﻪ روش ﺗﻌــﺪﯾﻞ اﺛــﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ  WGEEsﺑــﺮای ﺗﻌــﺪﯾﻞ اﺛــﺮ
ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ دادهﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪهی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘـﺎﻧﻠﯽ ﺧـﺎﻧﻮاری اﻧﮕﻠـﯿﺲ،
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
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