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زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭼﮑﯿﺪه :آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮاوردﻫﺎی آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺪون اﻋـﻼم ﻣﯿـﺰان
دﻗﺖ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اراﺋﻪ وارﯾﺎﻧﺲ
ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو روش ﺟـﮏ ﻧـﺎﯾﻒ و ورﻣـﺎ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی ﻓﺼﻞ ،ﺳﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ؛ ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ؛ روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ؛ روش ورﻣﺎ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .در اﯾـﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﺎ

ﻫﺪف دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۴اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر" ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑﺮاوردﻫـﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺪون ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺑﺮاوردﻫﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اراﺋﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺳﻄﺢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات و وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاورد ﺳـﺎل اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﺮماﻓﺰار  SUDAANو  SASاﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺮماﻓﺰار  SUDAANﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی وارﯾـﺎﻧﺲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻠﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه ،وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ اراﺋـﻪ اﺳـﺖ .وﻟـﯽ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ

اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮماﻓـﺰار
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۸۸/۲/۲۲ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۸۸/۹/۱۱ :
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 SASﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار SASﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ و ﭘﯿﭽﯿـﺪهﺗـﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﺗﻬﯿـﻪﺷـﺪه

ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار  SUDAANﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ﻧﺮماﻓﺰار  SUDAANﺑﺎ دﺳﺘﻮر  CONTRASTوارﯾـﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اراﺋـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار  SASﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺑﺮای وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑـﻪﺻـﻮرت دﺳـﺘﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد( ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در ﻧـﺮماﻓـﺰار SASﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ورﻣـﺎ ﮐـﻪ روش ﺗﮑـﺮار

ﺳﺎدهای ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾـﺐ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ وارﯾـﺎﻧﺲﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﻧـﺮماﻓـﺰار
 SUDAANاز روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ﮐﻪ روش ﺗﮑﺮار ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺖ  ۱۰ﺳــﺎل و ﺑــﯿﺶﺗــﺮ ،ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻓﻌــﺎل ،۱ﺟﻤﻌﯿــﺖ

ﺷــــﺎﻏﻞ ،۲ﺟﻤﻌﯿــــﺖ ﺑﯿﮑــــﺎر ،۳ﺟﻤﻌﯿــــﺖ ﻏﯿــــﺮ ﻓﻌــــﺎل ،٤ﻧــــﺮخ ﻣــــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــــﺼﺎدی

)۱۰۰

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری )۱۰۰

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

( ،ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل )۱۰۰

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ

( ،و

( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺮای اراﺋـﻪ وار ﯾـﺎﻧﺲ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر از ﺑﻬـﺎر ﺳـﺎل  ۱۳۸۴اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺳــﺖ ﺑــﺮاورد وارﯾــﺎﻧﺲ اﯾــﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ در ﻓــﺼﻞ ﺑﻬــﺎر  ،۱۳۸۴ﺑــﺮاورد وارﯾــﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔــﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل و ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔـﺮ اﯾـﻦ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۲آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻓـﺼﻠﯽ و ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر و

ﺗﻐﯿﯿــﺮات آنﻫــﺎ در ﺳــﻄﺢ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر و اﺳــﺘﺎنﻫــﺎ از ﺑﻬــﺎر  ۱۳۸۴اﺟــﺮا ﺷــﺪه اﺳــﺖ .روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑـﺎ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ،ﺧﻮﺷﻪ و واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ،ﺳـﻪ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﺠـﺎور
اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و آﺑﺎدیﻫﺎی دارای ﻧﻘﺸﻪی ﺑﻠﻮﮐﯽ ،ﯾﮏ ﺑﻠـﻮک ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از

ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺑﻠـﻮک ﺑـﺰرگ و در ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،ﯾـﮏ آﺑـﺎدی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ آﺑﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ آﺑﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ  ۱۰۰و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۲۰۰ﺧﺎﻧﻮار را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐـﻪ در

ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
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ﺳﺎﮐﻦ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﯾـﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،در داﺧﻞ ﻫـﺮ

ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ۱۲ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻟﮕﻮی  ۲-۲-۲اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺎر آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار ،دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای
دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺮای دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد

و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو
ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۵۰ ،درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی وزندﻫـﯽ در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪی اﻋﻤـﺎل وزن ﭘﺎﯾـﻪ )  ، ( w1ﺗﻌـﺪﯾﻞ وزن ﺑـﺮای
ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﺎﻣﻞ )  ( w2و ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )  ( w3اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ از وزندﻫﯽ ،ﺑﺮاورد ﺗﻌﺪاد از ﺟﻤﻊ وزنﻫﺎ و ﺑﺮاورد ﻧﺮخ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺗﻌﺪاد ﺿـﺮب
در ۱۰۰ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )] [۴] ،[۳] ،[۲و ]([۵

 -۳ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ در ﻓﺼﻞ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ،ﯾـﮏ ﻃـﺮح ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﺑـﺎ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ از روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻃـﺮح
ﺑــﻪﺳــﺎدﮔﯽ اﻣﮑــﺎنﭘــﺬﯾﺮ ﻧﯿــﺴﺖ ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺑــﺮاورد وارﯾــﺎﻧﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ورﻣﺎ ] [۸و روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ] ،[۶ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ

 ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﯿﮑـﺎر ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل،
ﻧﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻧـﺴﺒﺖ اﺷـﺘﻐﺎل و ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﺮای ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺳـﺎل ۱۳۸۴
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳-۱روش ورﻣﺎ
روش ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ورﻣـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﯿﻦ ﺗﮑﺮارﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻋﻨـﻮان ﻣـﯽﺷـﻮد ﯾـﮏ
روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ }  { yiﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺴﺎن

 Yﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  nﻣﻘﺪار از  y jﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  y   y j nﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
 E ( y )  Yو ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ  yﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

1
( y j  y )2

n (n  1) j

var( y ) 

)(۱

در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل y j ،ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺮای ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ  jﺑﺠـﺎی ﯾـﮏ

ﻋﻨﺼﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـﺎ ﻧﺎﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮد .ﺑـﺎ
ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺧﻄـﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮﺷـﻪﻫـﺎی ﻧﻬـﺎﯾﯽ در ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺻـﻮرت

ﻣــﯽﮔﯿــﺮد .ﻣﻨﻈــﻮر از ﺧﻮﺷــﻪی ﻧﻬــﺎﯾﯽ )ﺗﮑــﺮار ﻫــﻢ ﻧﺎﻣﯿــﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد( ،واﺣــﺪی ﻣﺘــﺸﮑﻞ از
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﺳــﺖ .ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺧﻮﺷــﻪﻫــﺎی ﻧﻬــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑــﻪ ﮐــﺎرﮔﯿﺮی ﯾــﮏ روش
زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ از PSUﻫﺎی ۶ﻧﻤﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ آﻣـﺎرهﻫـﺎی ﺧﻄـﯽ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﻮد.

ﻣﻨﻈــﻮر از ﺧﻄــﯽ ﺑــﻮدن آﻣــﺎره اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردن ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﻣﺠﻤــﻮع و
وارﯾﺎﻧﺲ آن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ را داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺳﭙﺲ روی ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐـﺮد .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

Y  Y h  Y hi  Y hij
j

h

i

h

i

)(۲

h

و ﺑﺮاورد آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

y   y h   y hi  w hij y hij
j

i

h

i

h

)(۳

h

در اﯾﻦ رواﺑﻂ  iاﻧﺪﯾﺲ  j ،PSUاﻧﺪﯾﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ h ،اﻧﺪﯾﺲ ﻃﺒﻘﻪ yh ،ﺑـﺮاورد Yh
Y
)ﻣﺠﻤــﻮع ﻃﺒﻘــﻪ( w ،وزن ﻫــﺮ واﺣــﺪ yhi ،ﺑــﺮاورد  hو  nhﺗﻌــﺪاد  PSUدر ﻃﺒﻘــﻪی h
nh
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
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وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

ﺟﺪول  -۱ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ورﻣﺎ
و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۲۰۷۳۹۹

۱۲۱۳۷۰

۱۱۳۱۶۵

۴۳۹۳۸

۱۶۵۴۱۷

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﺑﺮاورد

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

۵۶۲۳۷۵۴۴

ﺧﻄﺎی

۲۳۲۹۸۲۱۴

۲۰۵۰۷۳۵۵

۲۷۹۰۸۶۰

۳۲۹۳۹۳۳۰

%۳۶/۵

%۱۲

%۴۱/۴
%۰/۲

%۰/۲

%۰/۲

2


n
y 
var( y h )  (1  f h ) n   y hi  h  ,
nh 1 i 
nh 
و ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮاوردﮔﺮ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ
از
2


nh
yh  
) var( y )    (1  f h
  y hi  n  
nh 1 i 
h 
h  


)(۴

راﺑﻄﻪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ آﻣﺎرهی ﺧﻄﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻫﺮ درﺟﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻂ اﯾﻦ روش ﻣـﯽﺗـﻮان از آن ﺑـﺮای
ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ آﻣﺎرهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ].[۱

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SASﻓﺎﯾﻞ دادهﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۸۴ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ
اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ  ۶۰ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .وارﯾــﺎﻧﺲ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ذ ﮐــﺮ ﺷــﺪه

ﻣﺠﻤﻮع وارﯾﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺪول  ،۱ﺑﺮاورد و ﺧﻄـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺻـﻔﺎت ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ورﻣﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳-۲روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ
اﯾﻦ روش ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎی ﺑﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ].[۱
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ﺟﺪول  -۲ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ
و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

۲۰۸۴۹۰

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۱۲۲۳۱۴

۱۱۴۱۱۶

۵۱۷۴۹

۱۶۶۸۶۴

%۰/۲

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﺑﺮاورد
ﺧﻄﺎی

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

۵۶۲۳۷۵۴۴

۲۳۲۹۸۲۱۴

۲۰۵۰۷۳۵۵

۲۷۹۰۸۶۰

۳۲۹۳۹۳۳۰

%۴۱/۴

%۳۶/۵

%۱۲

%۰/۲

%۰/۲

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻢﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
 nﮐــﻪ ﺑــﻪﺻــﻮرت )  y  ( y1 , , ynﻧــﺸﺎن داده ﻣــﯽﺷــﻮد ˆ  S ( y ) ،را ﺑــﻪﻋﻨــﻮان

ﺑﺮاوردﮔﺮی از  را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽدﻫـﺪ .در روش ﺟـﮏﻧـﺎﯾﻒ ،ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ اﯾـﻦ

ﺑﺮاوردﮔﺮ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺸﺎﻫﺪهﻫـﺎ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ اﮔـﺮ ) ، y( i )  ( y1 , , yi 1 , yi 1 , , yn
آنﮔــﺎه )  . ˆ  S ( yﺑــﺮاورد ﺣﺎﺻــﻞ ﺑــﺮای  ﭘــﺲ از ﮐﻨــﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻦ  iاﻣــﯿﻦ ﻣــﺸﺎﻫﺪه
) (i

i

ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
i  1,..., n

i  nˆ  (n  1)ˆi ,

)(۵

ﮐﻪ  nﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮارﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ  iﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﻪﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و

1
) i ˆ  (n  1)(ˆ  

n
1
 ﺑﺮاورد ﺟﮏ ﻧﺎﯾﻒ از  اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ˆi
n
اﯾﻦ روش ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ]:[۹

 

)(۶

 .  ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

n
1
ˆ n 1 n
(i   )2 
(i   )2


n (n  1) i 1
n i 1

V ( ) 

)(۷

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SUDAANو اﻧﺘﺨﺎب روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ] [۷ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در ﺟﺪول  ۲اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

ﺟﺪول  -۳ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس روش ورﻣﺎ
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

ﺑﺮاورد

۰/۰۱۱۵۲۵

۰/۰۱۴۵۱۶

-۰/۰۱۰۲۶۶

ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۰/۰۰۲۲۶۱

۰/۰۰۲۱۰۴

۰/۰۰۱۹۵۲

 -۴ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻧـﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻧـﺴﺒﺖ
اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳـﺎل ۱۳۸۴ﺑـﺎ روش ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ورﻣﺎ و روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴-۱روش ورﻣﺎ
ﻓــﺮض ﮐﻨﯿــﺪ  rو  r ﺑﺮاوردﮔﺮﻫــﺎی ﻧــﺴﺒﺖ در زﻣــﺎنﻫــﺎی  t 1و  t 2ﻫــﺴﺘﻨﺪ r  y x ،و
 r   y  x ﮐــﻪ  yو  xدر زﻣــﺎن  t 1و  y و  x در زﻣــﺎن  t 2ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣــﻮل ۳
ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ورﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ دو ﻧـﺴﺒﺖ r  r 

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺪاﺧﻞ  Pﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۸

)var(r  r )  var(r )  var(r )  2P cov(r , r 

)(۸

ﮐﻪ در آن

1
cov( y , y )  rr  cov(x , x )  r cov( y , x )  r  cov( y , x )
xx 
1
var(r )  2  var( y )  r 2 var(x )  2r cov(x , y ) 
x
1
 var( y )  r 2 var(x )  2r  cov(x ', y ) 
2 
x

cov(r , r ) 

var(r ) 

ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧــﺮماﻓــﺰار  cov(r , r ) ،SASﺑــﺮاورد و ﺑــﺎ ﻟﺤــﺎظ ﮐــﺮدن ﺑــﺮاورد
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی  rو  ، r وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿـﺮات دو ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر ﺑـﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ۳ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -۴ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ
ﺷﺮح

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

ﺑﺮاورد

۰/۰۱۱۵۲۵

۰/۰۱۴۵۱۶

-۰/۰۱۰۲۶۶

ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۰/۰۰۱۸۵۸

۰/۰۰۱۸۳۸

۰/۰۰۲۲۹۶

 -۴-۲روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ
ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰار  SUDAANﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻮر  CONTRASTدر اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دورهﻫﺎی آنﻫﺎ
)ﺑﻬﺎر دورهی  ۱و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دورهی  (۲ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ] .[۷ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ
ﺗﻐﯿﯿﺮات دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ۴ﻧﺸﺎن

داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۵ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ در ﺳﺎل
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاورد در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻬﺎر ،ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ،ﭘـﺎﯾﯿﺰ
و زﻣــﺴﺘﺎن ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺑــﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺖ  ۱۰ﺳــﺎل و ﺑــﯿﺶﺗــﺮ ،ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻓﻌــﺎل،

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﺎﻏﻞ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﯿﮑـﺎر ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ،ﻧـﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻧـﺴﺒﺖ
اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵-۱روش ورﻣﺎ
ﺑــﺮاورد وارﯾــﺎﻧﺲ در ﺳــﺎل ﺑــﺎ روش ورﻣــﺎ و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧــﺮماﻓــﺰار  SASﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑــﺮاورد

وارﯾﺎﻧﺲ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎ روش ورﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ
ﻓﺼﻞ ﺑﺮاورد ﮐﻞ ﺳﺎل را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﮐﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﻬـﺎر
ﻓــﺼﻞ از ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﻓــﺼﻞﻫــﺎ ،ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر در ﻓﺎﯾــﻞ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
1
ﻓﺼﻞﻫﺎ ،وزن را وزن ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد .ﺳـﭙﺲ
4
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وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

ﺟﺪول  -۵ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺮ اﺳﺎس روش ورﻣﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۰

ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر

ﻓﻌﺎل

ﺧﻄﺎی

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ

۱۷۱۳۱۷

۹۸۸۲۲

۹۴۳۲۲

۳۲۴۷۵

۱۲۹۵۵۶

%۰/۱

%۰/۱

%۰/۱

اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺮاورد

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

۵۶۷۶۳۱۰۷

۲۳۲۹۳۴۴۶

۲۰۶۱۸۵۸۰

۲۶۷۴۸۶۷

۳۳۴۶۹۶۶۱

%۴۱

%۳۶/۳

%۱۱/۵

ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ در ﻓـﺼﻞ ﺑـﺎ روش ورﻣـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول  ۵اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵-۲روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ
ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـﺰار  SUDDANﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاورد
وارﯾﺎﻧﺲ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎ روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﺎﯾـﻞ
در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑــﺮاورد وارﯾــﺎﻧﺲ در ﺳــﺎل ﺑــﺎ روش ورﻣــﺎ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺳــﭙﺲ
وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ در ﻓـﺼﻞ ﺑـﺎ روش ﺟـﮏﻧـﺎﯾﻒ در ﻧـﺮماﻓـﺰار
 SUDDANﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول  ۶اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۶ﺑﺮاورد و وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۰

ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر

ﻓﻌﺎل

ﺧﻄﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ

۱۷۱۶۹۰

۹۹۳۷۵

۹۴۹۲۲

۳۳۶۴۰

۱۳۰۴۶۲

%۰/۱

%۰/۱

%۰/۱

اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺮاورد

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

۵۶۷۶۳۱۰۷

۲۳۲۹۳۴۴۶

۲۰۶۱۸۵۸۰

۲۶۷۴۸۶۷

۳۳۴۶۹۶۶۱

%۴۱

%۳۶/۳

%۱۱/۵
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 -۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اراﺋﻪی وارﯾﺎﻧﺲ
ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات و وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاورد ﺳﺎل اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰار  SUDDANو روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SASو روش

ورﻣﺎ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ SUDAAN .ﻧﺮماﻓﺰای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ روش ﺟﮏﻧﺎﯾﻒ ﮐﻪ روش ﺗﮑﺮار ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در  SASﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد روش ورﻣﺎ ﮐﻪ روش ﺗﮑﺮار
ﺳﺎدهﺗﺮی اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﻫﺎی

ﺳﻄﺢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات و وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاورد ﺳﺎل ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻫﺮ دو روش ﻗﺎﺑﻞ
اراﺋﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮماﻓﺰار  SUDDANدر ﻣﻘﻮﻟﻪی

وارﯾﺎﻧﺲ ،و ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای اراﺋﻪی وارﯾﺎﻧﺲ
دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪی وارﯾﺎﻧﺲ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن
ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 .1ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻗﺒـﻞ از ﻫﻔﺘـﻪ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی )ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ( ﻃﺒـﻖ
ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺎر ،در ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐــﺎﻻ و ﺧــﺪﻣﺎت ﻣــﺸﺎرﮐﺖ داﺷــﺘﻪ )ﺷــﺎﻏﻞ( و ﯾــﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺑﯿﮑﺎر( ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐـﺎر
ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .3ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺎﻗـﺪ ﮐـﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﺳـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از آن
ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .4ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ،در ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از دو ﮔـﺮوه
ﺷﺎﻏﻼن و ﺑﯿﮑﺎران ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

 .5ﻣﻨﻈﻮر از آﺑﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،آﺑﺎدی ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
Primary Sampling Unit .6

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۱

ﺷـﻤﺲ ،ﺻــﺪﯾﻘﻪ؛ ﺟﻤــﺸﯿﺪی ،ﻓﺮﺷـﯿﺪ؛ ﻓــﻼح ﻣﺤــﺴﻦﺧـﺎﻧﯽ ،زﻫــﺮه؛ ﻫﺮﻧــﺪی ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ؛ ﮔﺮاﻣــﯽ ،ﻋﺒــﺎس

] [۲

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) .(۱۳۸۴ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر-ﺑﻬﺎر  ،۱۳۸۴ﺗﻬﺮان.

] [۳

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) .(۱۳۸۴ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۴ﺗﻬﺮان.

] [۴

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) .(۱۳۸۵ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر-ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۸۴ﺗﻬﺮان.

] [۵

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) .(۱۳۸۵ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر-زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۴ﺗﻬﺮان.

) ،(۱۳۸۴ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه .ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺗﻬﺮان.
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