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ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ* و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻠﭽﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭼﮑﯿﺪه :ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﮔـﺴﺘﺮده در
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﭼﺮﺧـﺸﯽ ﺑـﻮدن ﻃـﺮح
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن وارﯾـﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣـﯽﺷـﻮد وﻟـﯽ اﮔـﺮ از ﺑـﺮاورد ﻣﺮﮐـﺐ
) (Composite Estimateﮐــﻪ در آن اﻃﻼﻋــﺎت دورهﻫــﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣــﯽرود،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،در اراﺋﻪی ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاورد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
و ﺑﺮای دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ؛ ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ؛ ﺑﺮاورد ﺳﻄﺢ؛ ﺑﺮاورد ﺗﻐﯿﯿﺮات.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ
ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر و اﺳــﺘﺎنﻫــﺎ از ﺑﻬــﺎر  ۱۳۸۴اﺟــﺮا ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺮای اراﯾ ـﻪی

ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻬﺎ از اﻃﻼﻋﺎت دورهی ﺟﺎری اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮاوردﻫـﺎی دورهی ﺟـﺎری ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺮاوردﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ روش ،اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۸۸/۶/۲ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۸۸/۱۲/۱۷ :
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اﻃﻼﻋﺎت دورهی ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﻃﻼﻋﺎت دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐـﺐ در آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻻزم اﺳـﺖ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ اﺧﺘـﺼﺎر

روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﻣﺮاﺣﻞ وزندﻫﯽ در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی اراﯾـﻪ ﺷـﻮد .ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺨـﺶ دوم
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اراﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﺨﺶ
ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾـﺮان اراﯾـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و در ﺑﺨـﺶ ﭼﻬـﺎرم ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ آﻣﺎرهﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓـﺼﻞ دوم ﺳـﺎل  ۱۳۸۴ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۲روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﻣﺮاﺣﻞ وزندﻫﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ،ﺧﻮﺷﻪ و واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﺳﻪ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﺠـﺎور
اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و آﺑﺎدیﻫﺎی دارای ﻧﻘﺸﻪی ﺑﻠﻮﮐﻪ ،ﯾـﮏ ﺑﻠـﻮک ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از

ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺑﺰرگ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ آﺑﺎدی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ،

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ آﺑﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾـﺎ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از ﯾـﮏ آﺑـﺎدی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ  ۱۰۰و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۲۰۰ﺧﺎﻧﻮار را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی و ﺧﻮﺷـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[۲
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻫـﺮ

ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺳـﭙﺲ در ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ،
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۱

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی ﻃﺮح ،از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی

ﻣﺠﺎور ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاری ﻫـﺮ ﺧﻮﺷـﻪ،
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ.

در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ،از ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﭼـﺮﺧﺶ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
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ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﻪ دوازده ﺧـﺎﻧﻮار در ﻫـﺮ ﺧﻮﺷـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 -۱ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
 -۳ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﻓﺼﻞ ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿـﺰان ﺗـﺪاﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﻓـﺼﻞ ﻣﺘـﻮاﻟﯽ و دو ﻓـﺼﻞ ﯾﮑـﺴﺎن از دو ﺳـﺎل
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۵۰ ،درﺻﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۵۵ ،درﺻﺪ اﺳﺖ .اﻟﮕـﻮی ﭼـﺮﺧﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﯾـﻦ
ﻃﺮح ،اﻟﮕﻮی  ۲-۲-۲اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺎر آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾـﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار ،دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ،ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﺮای دو

ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺮای دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑــﺮای دﺳــﺖﯾــﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ،ﺑﺎﯾــﺪ دادهﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ و اﻋـﻀﺎی آنﻫـﺎ ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ وزندﻫـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .وزندﻫـﯽ در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪی
»اﻋﻤــﺎل وزن ﭘﺎﯾــﻪ )ﻋﮑــﺲ اﺣﺘﻤــﺎل اﻧﺘﺨــﺎب(«» ،ﺗﻌــﺪﯾﻞ وزن ﺑــﺮای ﺑــﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ ﮐﺎﻣــﻞ« و
»ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ« اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .وزﻧـﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل
ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم وزندﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺎنﮔـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ »ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮار در ﻧﻤﻮﻧـﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪهی ﭼﻨــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار در ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﭼــﺎرﭼﻮب« اﺳــﺖ و وزﻧــﯽ ﮐــﻪ ﭘــﺲ از اﻋﻤــﺎل ﻫــﺮ ﺳــﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪی وزندﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﺳﺖ .ﭘـﺲ از وزندﻫـﯽ ،ﺑـﺮاورد ﺗﻌـﺪاد از ﺟﻤـﻊ وزنﻫـﺎ و ﺑـﺮاورد ﻧـﺮخ ۲از ﺗﻘـﺴﯿﻢ

ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮاورد ﺗﻌـﺪاد
ﺑﯿﮑﺎران ﺑﻪ ﺑﺮاورد ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻻن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( .در اﯾﻦ روش ﺑـﺮاورد ،ﻓﻘـﻂ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﻨﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ،
روش اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﺶ
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و … ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در روش ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ اﯾﺮان ،اﺑﺘـﺪا ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﻫـﻢ ،ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی

اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﺮﮐﺐ ،ﺑﺮاوردﮔـﺮ ﻣﺮﮐـﺐ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿـﺮ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،از ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐـﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺠﻤـﻮعﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل
) (Control Totalاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .وزنﻫﺎی دورهی ﺟـﺎری ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮعﻫـﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وزنﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮهی ﺣﺎﺻﻞ ،در واﻗﻊ وزنﻫﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم

ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ،ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ( دﻗﯿـﻖﺗـﺮ از
ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ].[۱
 -۳-۱ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۳-۱-۱ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺼﻞ ﺟﺎری ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺑـﺮاورد ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ آن.

ﺑﺮاورد ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ دورهی ﺟـﺎری ﺗﻨﻬـﺎ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﻤـﺎن دوره در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺑـﺮاورد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮاورد ﻏﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ دورهی ﺟـﺎری از ﺣﺎﺻـﻞ ﺟﻤـﻊ ﺑـﺮاورد ﻣﺮﮐـﺐ دورهی ﻗﺒـﻞ و
ﺑﺮاورد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ دو دوره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،دارﯾﻢ:

 = t2ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد در دورهی دوم )ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ

ﺑﺮاورد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷﻮد

tˆ2I  tˆ1D  ˆ D

)(۱
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ﺟﺎﻣﻌﻪ(
 = tˆ2Dﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  t2ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دورهی دوم
 = tˆ2Cﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ  t2ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دورهی دوم و دورهی اول
 = tˆ2Iﺑﺮاورد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دورهی ﺟﺎری
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ﺑﺮاورد ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

ﮐﻪ در آن  ، tˆ1Dﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دورهی اول اﺳﺖ و  ˆ Dﺑـﺮاورد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دو دوره ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺸﺘﺮک دو دوره اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ:

ˆ D  tˆ2D  tˆ1D

)(۲

ﮐــﻪ  ، tˆ2Dﺑــﺮاورد ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ  t2ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﮔــﺮوهﻫــﺎی ﭼــﺮﺧﺶ ﻣــﺸﺘﺮک در دورهی دوم و tˆ1D

ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  t1ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺸﺘﺮک در دورهی اول اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

tˆ2C  (1  K )tˆ2D  Ktˆ2I

)(۳

ﮐﻪ در آن  Kﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪی آن ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﺮﮐﺐ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ] K .[۱ی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺒـﺎرت

اﺳﺖ از:


4  2

K 

)(۳

ﮐﻪ  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯽﯾﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ  t 1Dو  t 2Dاﺳﺖ.
ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﺑـﻮدن ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در دو دورهی ﻣﺘــﻮاﻟﯽ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ را اراﯾﻪ ﮐﺮد.

 -۳-۱-۲ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ، Nﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ،ﻧﻤﻮﻧﻪی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ S
ﺑﺎ اﻧﺪازهی  nاﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻮد ،ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻮدن ﮐـﺴﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿـﺮی ،وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاورد
N 2 2
 .وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ )  (tﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤـﺎظ ﻓـﺮضﻫـﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  t2ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
n
2
N 2 2
(1 
ﻣﺬﮐﻮر) ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۱
n
) 2( 4  2 
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ ،روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿـﺮی ،ﺗـﺼﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده ﻧﯿـﺴﺖ.
C
2

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ]:[۸
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Deft 2
n
2 2

2 
2 
N  Deft 2 
D
ˆ
var(tˆ2C ) 
(var
)
 1 



1
t



2
n
 2( 4  2  ) 
 2( 4  2  ) 
var(tˆ2D )  N 2 2

ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﺴﺒﺖ وارﯾﺎﻧﺲ  tˆ2Cﺑﻪ وارﯾﺎﻧﺲ  tˆ2Dاز ﯾﮏ ،ﺑﻬﺮه ۴ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
) var(tˆ2C
) var(tˆ2D

G  1


2 
 1  1 

 2( 4  2  ) 
.

2
8  4



)(۵

 -۳-۲ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد
)ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان(.
 -۳-۲-۱ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺑــﺮای ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردن ﺑــﺮاورد ﻣﺮﮐــﺐ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ،اﻧﺠــﺎم ﯾــﮏ ﺗﻌــﺪﯾﻞ دﯾﮕــﺮ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ وزندﻫﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل وزن ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن ﺑﺮای ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ

ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺗـﺎ وزنﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺐ ) (w 4
ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،دارﯾﻢ:
 = t yﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ  yﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دورهی ﺟﺎری )ﻓﺼﻞ دوم( ﺑﺮاورد ﺷﻮد؛
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 = tˆyDﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  t yﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دورهی ﺟﺎری )ﻓﺼﻞ دوم(؛
 = tˆyCﺑـﺮاورد ﻣﺮﮐـﺐ  t yﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت دورهی ﺟـﺎری )ﻓـﺼﻞ دوم( و دورهی ﻗﺒــﻞ
)ﻓﺼﻞ اول(
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿـﺮ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ،ﻓـﺮض

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻠـﻮم ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺑـﺮاورد ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣـﺎن ﺟـﺎری اﯾـﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑـﺮاورد ﻣﺮﮐـﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ )  ( Xﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ] [۶ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ:
n

tˆCy  w 4 ,k t yk
k 1

ﮐﻪ در آن  ، t ykﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ  yﺑﺮای ﻓـﺮد  kام ﻧﻤﻮﻧـﻪ و  ،w 4 , kوزن ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮهی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻓﺮد  kام ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وزن ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ]:[۴
) w 4 , k  w 3 ,k (1  X k 

ﮐﻪ در آن

)   Ts1 (t XC  t XD
و

T S  w 3 ,k X k X k .
S

از آنﺟﺎ ﮐﻪ  w 3 ,kوزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ وزندﻫـﯽ )اﻋﻤـﺎل وزن ﭘﺎﯾـﻪ،
ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن ﺑﺮای ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ(،

Xk

ﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد  kام ﻧﻤﻮﻧﻪ t XD ،ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮ
دورهی ﺟﺎری و دورهی ﻗﺒﻞ ﻫـﺴﺘﻨﺪ w 4 ،وزن اﻓـﺮاد ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﭼﻬـﺎرم ﯾﻌﻨـﯽ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.

 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،21ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1389ﺻﺺ ..................... 150 -137

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-26

اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دورهی ﺟﺎری و  t XCﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﻠﭽﻲ

144

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر اﯾـﺮان
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 -۱اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ؛
 -۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺟﺎری؛
 -۳ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن وزنﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺟﺎری ﺑﺎ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ؛
 -٤ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻏﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس وزنﻫـﺎی
ﻣﺮﮐﺐ و دادهﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺟﺎری.

 -۴ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل  ۱۳۸۴آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۴آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﺮاورد و
اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی وارﯾﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﺮاوردﻫﺎ ﺑﻪ ] [۱رﺟﻮع ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ،در روش اراﯾـﻪﺷـﺪه اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ اﻧﺘﺨـﺎب و

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ اﻫﻤﯿــﺖ و ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی زﯾــﺮ ﺑــﻪﻋﻨــﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ؛
 زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ؛

 ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر؛
 زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر؛

 ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل؛
 زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل.
 ۶ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ،دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺤـﻮهی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی
ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی دو ﺣــﺎﻟﺘﯽ ] [۵ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﯿﻦ
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ﺟﺪول  -۱ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ۶ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎی اول و دوم ﺳﺎل ۱۳۸۴



ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

۰/۷۱۵

۰/۶۰۳

ﺑﯿﮑﺎر

۰/۳۹۶

۰/۴۱۶

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۰/۷۴۵

۰/۵۸۵

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در راﺑﻄﻪی ) ،(۴ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Kﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر
در ﺟﺪول  ۲اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Kﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

۰/۲۷۸

۰/۲۱۶

ﺑﯿﮑﺎر

۰/۱۲۳

۰/۱۳۱

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۰/۲۹۷

۰/۲۰۷

K

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ) (۱ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﯾـﻪی ﺑـﺮاورد ﻏﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی
اﺻﻠﯽ )ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ،زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر ،زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر ،ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و زﻧﺎن ﻏﯿـﺮ
ﻓﻌﺎل( ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و ﺑﺮاوردﻫـﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﭼـﺮﺧﺶ ﻣـﺸﺘﺮک در ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑـﺮاورد ﻏﯿـﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ )ﻓﺮﻣﻮل ).((۳ﺑـﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺪاول  ۳-۶اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )] [۲و ].([۳
ﺟﺪول  -۳ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸٤

ﺷﺎﻏﻞ

۱۶۴۷۲۷۸۹

۴۰۳۴۵۶۶

ﺑﯿﮑﺎر

۱۸۹۴۵۸۸

۸۹۶۲۷۱

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۹۹۷۶۹۷۳

۲۲۹۶۲۳۵۷
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ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺮد

زن
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ﺟﺪول  -۴ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۴
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

۱۷۰۹۴۳۷۹

۴۳۶۲۱۷۳

ﺑﯿﮑﺎر

۱۷۸۹۲۴۲

۸۴۹۷۳۵

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۹۶۴۳۴۶۳

۲۲۸۴۹۲۱۳

ﺟﺪول  -۵ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺳـﺎل  ۱۳۸۴ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺸﺘﺮک در دو ﻓﺼﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

۱۶۵۳۵۲۱۱

۴۰۹۶۵۷۸

ﺑﯿﮑﺎر

۱۷۸۹۲۷۵

۸۶۵۴۸۱

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۱۰۰۲۶۹۵۱

۲۲۸۶۶۰۱۰

ﺟــﺪول  -۶ﺑﺮاوردﻫــﺎی ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﺑــﺮای ﻓــﺼﻞ ﺗﺎﺑــﺴﺘﺎن در ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺸﺘﺮک در دو ﻓﺼﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

۱۶۹۹۹۳۰۲

۴۴۱۹۳۷۲

ﺑﯿﮑﺎر

۱۷۴۲۷۴۳

۸۷۷۹۷۴

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۹۵۸۸۸۵۳

۲۲۹۵۸۰۱۰

ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﺪول  ۷اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -۷ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۴
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

۱۷۰۵۰۵۶۱

۴۳۶۱۱۳۴

ﺑﯿﮑﺎر

۱۷۹۶۵۰۲

۸۵۷۵۰۲

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۹۶۱۲۴۲۰

۲۲۸۹۱۶۱۹

ﻣﯿﺰان اﻓـﺰاﯾﺶ دﻗـﺖ ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺐ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ )ﻓﺮﻣـﻮل ) ((۵در
ﺟﺪول  ۸داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -۸ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن
ﺳﺎل ۱۳۸۴
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺮد

زن

ﺷﺎﻏﻞ

%۱۰

%۷

ﺑﯿﮑﺎر

%۲

%۳

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

%۱۱

%۶

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺐ دﻗﯿـﻖﺗـﺮ از ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﻓـﺎﯾﻠﯽ در ﺳـﻄﺢ اﻓـﺮاد ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی
وزنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ) w 3وزنﻫﺎی ﻓﺼﻞ دوم( ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓـﺼﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﻮرد

ﻧﻈﺮ ،دادهﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وزنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ )  (w 4ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ وزنﻫـﺎ ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی
ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ  ۲۴ﭘـﺎراﻣﺘﺮ
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زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﻠﭽﻲ

148

ﺟﺪول  -۹ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ  ۲۴ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۴
ﮐﻞ

ﻣﺮد

زن

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ

۵۶۵۶۹۷۳۷

۲۸۴۵۹۴۸۳

۲۸۱۱۰۲۵۵

ﻓﻌﺎل

۲۴۰۶۵۶۹۹

۱۸۸۴۷۰۶۳

۵۲۱۸۶۳۶

ﺷﺎﻏﻞ

۲۱۴۱۱۶۹۵

۱۷۰۵۰۵۶۱

۴۳۶۱۱۳۴

ﺑﯿﮑﺎر

۲۶۵۴۰۰۳

۱۷۹۶۵۰۲

۸۵۷۵۰۲

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۳۲۵۰۴۰۳۹

۹۶۱۲۴۲۰

۲۲۸۹۱۶۱۹

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

۴۲/۵%

۶۶/۲%

۱۸/۶%

ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

۳۷/۹%

۵۹/۹%

۱۵/۵%

۱۱%

۹/۵%

۱۶/۴%

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

 -۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﺮاﺣﻞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺎ اراﯾـﻪی  w 4ﮐـﺎرﺑﺮ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ
ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﻟﺨﻮاﻫﯽ را ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ در ﻣﺒـﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ] [۷اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاورد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد و

ﺑﺮاوردﻫــﺎ را ﻫﻤــﻮارﺗﺮ ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽﺳــﺎزد .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﯾــﻦ روش ﻗﺎﺑــﻞ اﺟﺮاﺳــﺖ و ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑـﻪﻋﻠـﺖ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ] [۱و ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐـﺮدن ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﻓـﺼﻮل در
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزش ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 .1ﭼﺎرﭼﻮب ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی ﻃﺮح ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭘﺎﯾﻪ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 .2ﻧﺮخ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر اراﯾـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از :ﻧـﺮخ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋهی ﺳﻨﯽ ،ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ،ﻧـﺮخ اﺷـﺘﻐﺎل وﯾـﮋهی
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ﺳﻨﯽ ،ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ،ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری وﯾـﮋهی ﺳـﻨﯽ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ۱۵-۲۴ﺳـﺎﻟﻪ ،ﻧـﺮخ
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ،ﻧﺮخ ﻣﻘﺪار اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ].[۲
Design Effect

3.

Gain

4.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۱

ﻓﻼحﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫﺮه؛ ﻫﺮﻧﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ ﮔﻠﭽـﯽ ،ﺷـﯿﺮﯾﻦ؛ ﺑﯿـﺪارﺑﺨﺖﻧﯿـﺎ ،آرﻣـﺎن ).(۱۳۸۸
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧـﺸﯽ ﺑـﻮدن .ﻃـﺮح .ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی
آﻣﺎر ،ﺗﻬﺮان.

] [۲

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) .(۱۳۸۴ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،ﺑﻬـﺎر  ،۱۳۸۴ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،
ﺗﻬﺮان.

] [۳

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

] [۴

ﻫﺮﻧﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) .(۱۳۸۶ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺎدلﺷﺪه و اﻣﮑﺎنﺳـﻨﺠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از آن
در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺗﻬﺮان.
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