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ﮐــﺎرﺑﺮدی از ﺑــﺮاورد ﺧﻄــﺎی ﮐــﻞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی در ﯾــﮏ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﻮﭼﮏﻣﻘﯿﺎس
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر* ،ﻃﯿﺒﻪ ﭼﮕﯿﻨﯽ و اﮐﺮم ﺻﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺮوﺟﻨﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﭼﮑﯿﺪه :آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃـﯽ آن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ از ﻧﻤﻮﻧـﻪای و ﯾـﺎ از ﺗﻤـﺎم
واﺣــﺪﻫﺎی ﯾــﮏ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﮔــﺮداوری ﻣﯽﺷــﻮد .در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪای ،ﺧﻄﺎﻫــﺎ ﺗﻮزﯾــﻊ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاورد را ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺳــﻮ ﺳــﻮق داده و ﯾــﺎ ﭘﺮاﮐﻨــﺪﮔﯽ آن را ﻣﺘــﻮرم ﮐﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﺧﻄﺎﻫــﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از :ﺧﻄﺎﻫــﺎی
ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی و ﻏﯿــﺮ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی .ﺧﻄــﺎی ﻏﯿــﺮ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﻣﺸﺨﺺﺳــﺎزی،
ﭘﻮﺷﺶ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ و ﭘﺮدازش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی و ﻏﯿـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی
ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ) (TSEرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .اﮔـﺮ ﺑـﺮاوردی از  TSEدر دﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  TSEﻃﺮحﻫـﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐـﺮد .ﯾﮑـﯽ از راهﻫـﺎی ﮐﻤﯽﮐـﺮدن  TSEﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان
دوم ﺧﻄــﺎی ﺑﺮاوردﮔــﺮ ) (MSEاﺳــﺖ .ﺑــﺮای ﺑــﺮاورد  ،MSEدر ﺻــﻮرت وﺟــﻮد اﻧــﺪازهی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎری ،ﻣﯽﺗـﻮان از روش ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد .روش
ﻣﺮﺟﺢ ،ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﺮاورد اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاورد ارﯾﺒﯽ ﮐﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی وارﯾـﺎﻧﺲ اﺳـﺖ .ﺑـﺮاورد  MSEاز ﻣﺠﻤـﻮع ﺗـﻮان
دوم ارﯾﺒــﯽ ﮐــﻞ و وارﯾﺎﻧﺲﻫــﺎ ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،از دادهﻫــﺎی ﯾــﮏ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﻮﭼﮏﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ در ﯾﮑـﯽ از داﻧﺸـﮑﺪهﻫﺎی داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ،ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد
 TSEاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی؛ ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی؛ ﺧﻄـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی؛ اﻧـﺪازهی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ؛ ﺑﺪردهﺑﻨﺪی.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۳/۶/۱ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۴/۴/۲۵ :

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر ،ﻃﻴﺒﻪ ﭼﮕﻴﻨﻲ و اﻛﺮم ﺻﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺮوﺟﻨﻲ

48

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻣﻌﺮض دو ﻧﻮع ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺧﻄﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺧﻄـﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ رخ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺧﻄﺎﻫـﺎی

ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﯽارﺗﺒﺎطاﻧـﺪ .ﺧﻄـﺎی اﺧﯿـﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺧﻄﺎی ﻣﺸﺨﺺﺳﺎزی )اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻫﺪف ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﭘﺮﺳﺶ( ،ﺧﻄﺎی
اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی )اﺧــﺘﻼف ﻣﯿــﺎن اﻧــﺪازهی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷــﺪه و اﻧــﺪازهی واﻗﻌــﯽ ﺧﺼﯿﺼــﻪی ﻣــﻮرد

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی( ،ﺧﻄﺎی ﭘﻮﺷﺶ )اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی( ،ﺧﻄـﺎی

ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ )ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ( و ﺧﻄﺎی ﭘﺮدازش )ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻧﺪازهی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮاورد و اﻧﺪازهای
ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ( .ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ) (TSEﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ

در ﻧﻈــﺮ ﻣﯽﮔﯿــﺮد ،ﯾﻌﻨــﯽ  TSEﻧــﺎﻇﺮ ﺑــﺮ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺧﻄﺎﻫــﺎ از ﻣﺮﺣﻠــﻪی ﻃﺮاﺣــﯽ ،ﮔــﺮداوری و
ﭘﺮدازش ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻦ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن  TSEﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿـﺪﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨـﻪای،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد

ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺮ و ﻻﯾﺒﺮگ ] ، [2اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﺎ ﻫـﻢ

در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آن ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻧﺪادهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ

ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،اﺑﻌﺎد ﻏﯿﺮ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔـﯽ را ﻫـﻢ در ﺑـﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮔــﺮووز ]  ، [3ﺳــﻌﯽ ﮐــﺮد ﻣﻔﻬــﻮم ﺧﻄــﺎ در ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨــﺪیﻫﺎی ﺧﻄــﺎی ﮐــﻞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی را ﺑــﺎ

ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ و روانﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ .او ﯾﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﺷـﯿﺎﻧﯽ درون ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑـﻪ وارﯾـﺎﻧﺲ و ارﯾﺒـﯽ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﻫﺪاﺗﯽ و

ﻧﺎﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ اراﯾﻪ داد .واﯾﺰﺑﺮگ ]  ، [8در ﮐﺘﺎب »رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی« روی اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﮔـﺮووز و ﻫﻤﮑـﺎران ] [ 6

در ﮐﺘﺎب »روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی« ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﮔﺮداوری و ﺑﺮاورد را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی ﺧﻄـﺎ رﺑـﻂ

 ........................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،25ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1393ﺻﺺ ........................ 68 -47
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دﻫﻨﺪ .اﺳﻤﯿﺖ ]  [7ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی ﺧﻄﺎ اراﯾﻪ داده اﺳﺖ .او اﻟﮕـﻮی
ﺧﻄــﺎی ﮐــﻞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی را ﮔﺴــﺘﺮش داده ﺗــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺷــﻮد و ﺑﺘﻮاﻧــﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮووز و ﻻﯾﺒﺮگ ] [4در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه«
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﮕﻮی ﺧﻄـﺎی ﮐـﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده و ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ را
ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺮ ] [1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺎز ﮐـﺎرﺑﺮ ،در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻃﺮح و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊﻫـﺎﯾﯽ از ﺧﻄـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای ﺑـﺮاورد
ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺮاورد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮاندوم ﺧﻄﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ  ۲ﯾﮑـﯽ از روشﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ ﮐـﺮدن ﺧﻄـﺎی ﮐـﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .در

ﺑﺨﺶ  ۳روش ﺑﺨﺶ  ۲روی دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﮏﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ
از داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﻤﯽ ﮐﺮدن  TSEﺑـﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازهای از  TSEاﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی درﺳﺘﯽ دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﮔﺮداوری دادهﻫﺎ ﯾﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاورد ،ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺮدن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺒﻊﻫﺎ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻃـﺮح
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از آﻣـﺎرﮔﯿﺮی اﺳـﺖ
و ﺗﻬﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮاوردﻫﺎی اراﯾﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دادهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﻨﺒﻊﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺧﻄﺎ را ادﻏﺎم و ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﮐﻤﯽ ﮐﺮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲-۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﻤﯽ ﮐﺮدن  ،TSEﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄـﺎ ) (MSEاﺳـﺖ .ﻣﻌﯿـﺎر

 MSEﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺎ روی ﺑﺮاورد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎری
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﺳﺘﯽ دادهﻫﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻌﯿـﺎر ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐﻮﭼـﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
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اﮔـﺮ 𝜃 ﺧﺼﯿﺼـﻪی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و 𝜃 ﺑـﺮاورد آن ﺑﺎﺷـﺪ ،آنﮔـﺎه  MSEﺑﻪﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻣﯽﺷﻮد:
MSE = 𝐸(𝜃 − 𝜃)۲ .
ﮔﺮووز ] [۳ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑـﺮاورد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪای را ﺑﻪﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﮐﺮد:
− 𝑦… )۲ + (𝑦… − 𝑌)۲
))۲
ﮐﻪ در آن:
)∙(

, ,,

𝑦(

𝑦(𝑠𝑎𝑖𝐵( ) +

, ,,

𝐸 = − 𝑌 )۲

𝑦(

, ,,

𝐸

𝑦(𝑟𝑎𝑉 =

𝐸 :اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ روی ﻫﻤﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی 𝑠 ،ﻫﻤﻪی ﺗﮑﺮارﻫﺎی 𝑡 ،ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻫﺎی

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮان 𝑖 اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﺘﺴﺎب ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮان ﺑـﻪ اﻓـﺮاد
ﻧﻤﻮﻧﻪای 𝑎،
𝑦 :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎی 𝑦 )ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 𝑌 درآﻣـﺎرﮔﯿﺮی( ،روی ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﺎن در 𝑠اﻣـﯿﻦ

ﻧﻤﻮﻧﻪ𝑡 ،اﻣﯿﻦ ﺗﮑﺮار𝑖 ،اﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﺮﺳﺶﮔﺮان و 𝑎اﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮان ﺑـﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای،
…𝑦 :ﻣﻘــﺪار ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر

𝑦 روی ﻫﻤــﻪی ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎ ،ﻫﻤــﻪی ﺗﮑﺮارﻫــﺎ ،ﻫﻤــﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮﻫﺎ و ﻫﻤﻪی ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﺘﺴﺎب،

𝑌 :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف ﺑﺮای ﻣﻘﺪارﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ 𝑌 ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮووز ] [۳وارﯾﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی وارﯾـﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ،وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ و

وارﯾــﺎﻧﺲ ﭘﺎﺳــﺦ و ارﯾﺒــﯽ را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎی ارﯾﺒــﯽ ﭘﻮﺷــﺶ ،ارﯾﺒــﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ و ﺳــﺎﯾﺮ
ارﯾﺒﯽﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
اﻟﻒ -وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی)۲ ) :
ﮐﻪ

 𝑦.ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ب -وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ)۲ ) :

ﮐﻪ

− 𝑦.

𝑦( 𝐸( 𝐸 , ,

𝑦 روی ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی 𝑠 ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی،
) 𝑦( −

𝑦(

,,

𝐸( 𝐸،

) 𝑦( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازهﻫﺎی 𝑦 ﺑﺮای ﻫﻤـﻪی واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای در ﻧﻤﻮﻧـﻪی 𝑠 ﮐـﻪ ﻫـﻢ

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺳﺖ،
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ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎي ﻛﻞ آﻣﺎرﮔﻴﺮي در ﻳﻚ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮﭼﻚﻣﻘﻴﺎس

پ -وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ𝑚 − ۱ ) :

𝜌 (۱ +
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۲

ﮐﻪ در آن،
۲

𝜎 :وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ) )۲

.

𝑦( 𝐸(

𝑦−

۲

𝐸 = 𝜎،

,,

𝑚 :ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺎر ﮐﺎر ﻫﺮ ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮ ،ﺑـﺎ
ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶﮔﺮان(،

𝑘 :ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﮔﺮان ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،و
𝜌 :ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ درونﭘﺮﺳﺶﮔﺮی ،و

ت -ارﯾﺒﯽ ﭘﻮﺷﺶ)) :

) 𝑌( −

𝑌(

) 𝛾((

, ,,

𝐸

ﮐﻪ در آن،
) 𝛾( :ﻧﺴــﺒﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻃــﯽ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﭼــﺎرﭼﻮب در
𝑠اﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 𝑡 ،اﻣﯿﻦ ﺗﮑﺮار ،ﺑـﺎ 𝑖اﻣـﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮان و 𝑎اﻣـﯿﻦ ﺷـﮑﻞ اﻧﺘﺴـﺎب،
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،

𝑌 :ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘـﺪارﻫﺎی واﻗﻌـﯽ ﺑـﺮای آنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭼـﺎرﭼﻮب در 𝑠اﻣـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ،

𝑡اﻣﯿﻦ ﺗﮑﺮار ،ﺑﺎ 𝑖اﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮان و 𝑎اﻣـﯿﻦ ﺷـﮑﻞ اﻧﺘﺴـﺎب ،ﺗﻮﺳـﻂ ﭼـﺎرﭼﻮب،
ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
) 𝑌( :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﭼﻮب در 𝑠اﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ،

𝑡اﻣﯿﻦ ﺗﮑﺮار ،ﺑﺎ 𝑖اﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮان و 𝑎اﻣـﯿﻦ ﺷـﮑﻞ اﻧﺘﺴـﺎب ،ﺗﻮﺳـﻂ ﭼـﺎرﭼﻮب،
ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و
ح -ارﯾﺒﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ)):

) 𝑌( −

𝑦(

) 𝛾((

, ,,

𝐸

ﮐﻪ در آن،
) 𝛾( :ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ در 𝑠اﻣـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ𝑡 ،اﻣـﯿﻦ ﺗﮑـﺮار ،ﺑـﺎ 𝑖اﻣـﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮان و 𝑎اﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ،ﺑﯽﭘﺎﺳﺦاﻧﺪ ،و
) 𝑌( :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در 𝑠اﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ𝑡 ،اﻣﯿﻦ ﺗﮑـﺮار ،ﺑـﺎ

𝑖اﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮان و 𝑎اﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ ارﯾﺒﯽﻫﺎ و وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ:
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} )۲

− 𝑦.

𝑦({ 𝐸{ MSE = 𝐸 , ,

𝑦 +𝐸 𝐸 , ,
𝑦 −
⋯ )۲ +
}) ) 𝑌( +[𝐸 , , , {(𝛾 ) (𝑌 −
)} + ⋯ ]۲

) 𝑌( −

𝑌(

) 𝛾({

, ,,

𝐸+

ﺑﯿﻤﺮ ] ،[۱ﻣﺪل ﺳﺎدهای را ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪی  MSEاراﯾﻪ داد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣـﺪل اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی 𝜀  𝑦 = 𝜇 +را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ ،ﮐـﻪ در آن 𝑦 ﻣﻘـﺪار ﻣﺸـﺎﻫﺪهﺷـﺪهی
واﺣﺪ 𝑖ام 𝜇 ،ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ واﺣﺪ 𝑖ام و 𝜀 ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﻄﺎی 𝜀 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾـﮏ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻣﺜﺒـﺖ ﯾـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺧـﺎﻟﺺ اﯾـﻦ
ﺧﻄﺎﻫﺎ روی ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،𝐸(𝜀 ) = ۰اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ 𝜇 = )𝑦(𝐸.
ﺣﺎﻟﺖ  ،𝐸(𝜀 ) ≠ ۰ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﺑـﺮاورد ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ .اﮔـﺮ ﻓـﺮض ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ  𝐸(𝜀 ) = Bدر اﯾـﻦ ﺻـﻮرت 𝐵  𝐸(𝑦) = 𝜇 +و ﻣـﺪل
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت 𝑒  𝑦 = 𝜇 + 𝐵 +در ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ در آن:
𝐵𝑒 =𝜀 −
𝐸(𝑒 ) = ۰
۲
۲

𝜎 = ) 𝑒(𝑟𝑎𝑉
𝜎 = ) 𝜇(𝑟𝑎𝑉

۲

و 𝜎 وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻮدن ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻫـﺮ دو واﺣـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪای ،ﻓﻘـﻂ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی و
وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺎده ﺑﺮ ﺑﺮاورد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ  𝐶𝑜𝑣(𝑒 , 𝑒 ) = ۰آنﮔـﺎه

)در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ در وارﯾﺎﻧﺲ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد(
.

۲

۲

۲

MSE(𝑦) = 𝐵 +

اﻣﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮ ﻓـﺮض
ﻧﺎﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ 𝑏 = 𝑗 𝑒 𝐸= 𝐵 ،

𝜀 𝐸 .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣـﺪل
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ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮای 𝑦 )ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی واﺣﺪ 𝑗ام ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺶﮔﺮ 𝑖ام ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ
ﺷﺪه( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
𝑒𝑦 =𝜇 +𝐵+𝑏 +
ﮐﻪ در آن 𝑏  𝑒 = 𝜀 − 𝐵 −و 𝐵  𝑏 = 𝑏 −ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
= 𝐸(𝑏 ) = ۰
۲
۲

۲

𝑗 = 𝑗𝑖 = 𝑖 ,
𝑗 ≠ 𝑗𝑖 = 𝑖 ,
𝑖≠𝑖

𝑒 𝐸

𝜎 = ) 𝑒(𝑟𝑎𝑉
𝜎 = ) 𝑏(𝑟𝑎𝑉

۲

۲

𝜎⎧ 𝜎 +𝜎 +
⎪
= 𝜎۲
⎨
⎪
⎩۰

𝑦 𝐶𝑜𝑣 𝑦 −

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
.

۲

۲

+

۲

MSE(𝑦) = 𝐵۲ +

)(۱

ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮاوردی از ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی راﺑﻄﻪی ) ،(۱ﺑﺮاوردی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲-۱-۱ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ
در ﺑﺮﺧــﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫــﺎی ﻧــﺎدر ﮐــﻪ اﻧــﺪازهﻫﺎی اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾــﯽ ) Gold Standard
) (Measurementsﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴـﺘﻘﻞ دادهای( ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪی واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای )ﺣﺘـﯽ
ﺑﺮای ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﻫﺎ( در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان دوم ﺧﻄـﺎ را
ﺑﺮاورد ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی زﯾﺎد ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﻧـﺪازهﻫﺎی ﺿـﻌﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،وﻟـﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗـﻮان

ﺗﻘﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾـﯽ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪی ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﻫﺎ و ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦﻫﺎ ﻣﻮﺟـﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاورد ارﯾﺒﯽ ﺧﺎﻟﺺ )ﺑﻪ ﺟﺰ ارﯾﺒﯽ ﭼﺎرﭼﻮب( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
𝐵𝚤𝑎𝑠(𝑦 ) = 𝑦 − 𝜇̅ .
ﮐﻪ 𝑦 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،و ̅𝜇 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای )ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦﻫﺎ( ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑﺮاوردﮔـﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ MSE
ﺑﺮای 𝑦 ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

) ̅𝜇( 𝑉 − 𝑉 (𝜇̅ ) + ۲ 𝑉 (𝑦 ).

۲

) 𝑦(𝑠𝑎𝚤𝐵 ≈ ) 𝑦(MSE

)(۲

ﮐـﻪ در آن ) 𝑦( 𝑉 ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاورد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و ) ̅𝜇(𝑉 ﺑـﺮاورد وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] .[۱ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻮن ̅𝜇 و 𝑦 ﻫـﺮ دو ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ،ﻫـﺮ ﻧـﻮع ارﯾﺒـﯽ ﭼـﺎرﭼﻮب در اﯾـﻦ ﺑﺮاوردﮔـﺮ
ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ

 MSEﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ) (۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲-۱-۲ﺑﺮاورد ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد :ارﯾﺒﯽ و وارﯾـﺎﻧﺲ .ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع وارﯾـﺎﻧﺲ و ﺗـﻮان دوم ارﯾﺒـﯽ ﺧـﺎﻟﺺ .ارﯾﺒـﯽ ﺧـﺎﻟﺺ،

ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن اﺛﺮ ﻫﻤﻪی ارﯾﺒﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﮏﺗﮏ ﺧﻄﺎﻫﺎﺳﺖ .وﻟـﯽ وار ﯾـﺎﻧﺲ
ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻧـﺎﻣﻨﻔﯽ اﺳـﺖ ،از ﺟﻤـﻊ وار ﯾﺎﻧﺲﻫـﺎی ﻫﻤـﻪی ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﺧﻄـﺎ ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻـﻠﯽ  MSEرا ﺑـﺮاورد و آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ

ﺑﺮاوردی از  MSEدﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ارﯾﺒﯽﻫﺎ و وار ﯾﺎﻧﺲﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ،در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮاورد دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪدﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ
آﻣﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ﮔـﺮووز و ﻣـﺎﺟﯿﻼوی ] ،[۵ﺧﻄﺎﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی رخ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ را

ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﺧﻄﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ و ﺧﻄـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی )ﺧﻄـﺎی ﭘﺎﺳـﺦ( در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اراﯾﻪ دادﻧﺪ.
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی 𝑛 ﺗﺎﯾﯽ از ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﺑـﻪ اﻧـﺪازهی 𝑁 اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 𝑟 ،واﺣﺪ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در آﻣـﺎرﮔﯿﺮی اﻣﺘﻨـﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ( 𝑜 ،واﺣﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی در آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ و 𝑐
واﺣﺪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ 𝑐 .𝑛 = 𝑟 + 𝑜 +
اﮔﺮ 𝑌 را ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻓﺮد 𝑖ام و 𝑦 را ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺳﺦ دادهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓـﺮد 𝑖ام در
ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ،ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘــﺪارﻫﺎی واﻗﻌــﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪای ﺑﺮاﺑــﺮ 𝑁 ،𝑌 = ∑ ۱ 𝑌 ⁄ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ
واﻗﻌﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 𝑛𝑌 ⁄
ﺑﺮاﺑـــﺮ 𝑐𝑦 ⁄
𝑐𝑌 ⁄
𝑟𝑌 ⁄

۱
۱

۱

۱

∑ = 𝑌 ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮ

∑ = 𝑦 ،ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘـــﺪارﻫﺎی واﻗﻌـــﯽ واﺣـــﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳـــﺦﮔﻮ ﺑﺮاﺑـــﺮ

∑ = 𝑌 ،ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ واﻗﻌــﯽ واﺣــﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ اﻣﺘﻨــﺎع ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑﺮاﺑــﺮ
∑ = 𝑌 و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ واﻗﻌـﯽ واﺣـﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ دﻟﯿﻞﻫـﺎ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ

ﻧﺸﺪه ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 𝑜𝑌 ⁄

۱

∑ = 𝑌 اﺳﺖ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮ )ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷـﺪه( را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﻪﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮد:
] 𝑌 𝑦 = 𝑌 + [𝑌 − 𝑌 ] + [𝑌 − 𝑌 ] + [𝑦 −

)(۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی 𝑦 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
۲

۲
𝑟
𝑜
] 𝑌 [𝑌 − 𝑌 ] + 𝐸 [𝑌 −
𝑛
𝑛
𝑟
۲
) 𝑌 (𝑌 −
)𝑌 +𝐸[𝑦 − 𝑌 ] + ۲𝐸 (𝑌 −
𝑛
𝑜
}) 𝑌 (𝑌 − 𝑌 ) + ۲𝐸{(𝑌 − 𝑌)(𝑦 −
)𝑌 +۲𝐸 (𝑌 −
𝑛
𝑟
𝑜
) 𝑌 (𝑌 −
) 𝑌 (𝑌 −
𝐸+۲
𝑛
𝑛
) 𝑌 (𝑌 − 𝑌 )(𝑦 −
𝐸+۲

𝐸 MSE = (𝑦 ) = 𝐸[𝑌 − 𝑌]۲ +

) 𝑌 (𝑌 − 𝑌 )(𝑦 −

𝐸+۲

)(۴
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ﮐـــﻪ در آن  𝐸[𝑌 − 𝑌]۲ﺧﻄـــﺎی ﻧﻤﻮﻧـــﻪﮔﯿﺮی،
ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ،

۲

] 𝑌 [𝑌 −

۲

] 𝑌 [𝑌 −

𝐸 ﺧﻄـــﺎی اﻣﺘﻨـــﺎع از

𝐸 ﺧﻄــﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺎﯾﺮ دﻻﯾــﻞ اﻧﺠــﺎم ﻧﺸــﺪن ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ،

 𝐸[𝑦 − 𝑌 ]۲ﺧﻄــﺎی ﭘﺎﺳــﺦ(𝑌 − 𝑌 ) ،

)𝑌  𝐸 (𝑌 −ﻫﻢﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﯿﻦ ﺧﻄــﺎی

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺧﻄﺎی اﻣﺘﻨﺎع از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ(𝑌 − 𝑌 ) ،

)𝑌  𝐸 (𝑌 −ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ

ﺧﻄــــﺎی ﻧﻤﻮﻧــــﻪﮔﯿﺮی و ﺧﻄــــﺎی ﻧﺎﺷــــﯽ از ﺳــــﺎﯾﺮ دﻻﯾــــﻞ اﻧﺠــــﺎم ﻧﺸــــﺪن ﻣﺼــــﺎﺣﺒﻪ،
}) 𝑌  𝐸{(𝑌 − 𝑌)(𝑦 −ﻫﻢﺑﺴــــﺘﮕﯽ ﺑــــﯿﻦ ﺧﻄــــﺎی ﻧﻤﻮﻧــــﻪﮔﯿﺮی و ﺧﻄــــﺎی ﭘﺎﺳــــﺦ،
) 𝑌 (𝑌 −

𝐸 ﻫﻢﺑﺴـــﺘﮕﯽ ﺑـــﯿﻦ ﺧﻄـــﺎی اﻣﺘﻨـــﺎع از ﻣﺼـــﺎﺣﺒﻪ و

) 𝑌 (𝑌 −

ﺧﻄــﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺎﯾﺮ دﻻﯾــﻞ اﻧﺠــﺎم ﻧﺸــﺪن ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ(𝑌 − 𝑌 )(𝑦 − 𝑌 ) ،

𝐸

ﻫﻢﺑﺴــــــــﺘﮕﯽ ﺑــــــــﯿﻦ ﺧﻄــــــــﺎی اﻣﺘﻨــــــــﺎع از ﻣﺼــــــــﺎﺣﺒﻪ و ﺧﻄــــــــﺎی ﭘﺎﺳــــــــﺦ و
) 𝑌 (𝑌 − 𝑌 )(𝑦 −

𝐸 ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاوردی از ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی راﺑﻄﻪی ) (۴ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان دوم

ﺧﻄﺎی 𝑦 را ﺑﺮاورد ﮐﺮد .ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻌﻤـﻮ ًﻻ
ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺮاورد  MSEاز آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۳ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮔـﺮداوری
دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﻧﯿـﺰ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎی در ﺣـﺎل اﺟـﺮا ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز را در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ،ﻟـﺬا ﺑـﺮای
ﺑﺮاورد  ،TSEﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮا و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪدﺳﺖ آوردﯾﻢ.

ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ داﻧﺸـﮑﺪهای در داﻧﺸـﮕﺎه

ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﻣﻘـﺪارﻫﺎی واﻗﻌـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد ارﯾﺒﯽﻫـﺎ،
ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﺑـﺪون ﺧﻄـﺎی
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ﻗﺎﺑــﻞ دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .در ﻗﺴــﻤﺖ آﻣــﻮزش داﻧﺸــﮑﺪه ﺑﺮﺧــﯽ اﻃﻼﻋــﺎت در ﻣــﻮرد

وﺿــﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ داﻧﺶﺟﻮﯾــﺎن ﺛﺒــﺖ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان اﯾــﻦ اﻧــﺪازهﻫﺎ را اﻧــﺪازهﻫﺎی
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐـﺮد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﻫـﺪفﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻫـﺪف ﻃـﺮح
ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 -۳-۱ﻫﺪفﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف ﻃﺮح
در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف ﮐﻠﯿﻪی داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ورودی  ۸۹و۹۰
داﻧﺸﮑﺪهای از داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬـﺮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﯿﻢﺳـﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱در
رﺷـﺘﻪﻫﺎی آﻣــﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼــﺎدی ،آﻣـﺎر رﯾﺎﺿــﯽ و رﯾﺎﺿـﯽ ﻣــﺎﻟﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑــﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﺑـﺮاورد ﻧﺴـﺒﺖﻫﺎی 𝑃 و 𝑃 ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪی
ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ 𝑃 و 𝑃ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
𝑃 :ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﻮل دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در

ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺮوط ﺷﺪهاﻧﺪ ،و

𝑃 :ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ درس در ﻃﻮل دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﻤـﺮهی ﮐﻢﺗـﺮ از  ۱۲ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ )ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ
درس را اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ(.

از ﻫﺪفﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاورد 𝑃 و 𝑃 در ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی،

آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺮاورد ﻃﺒﻘﻪای ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘـﻪای
𝑃و

𝑃 ﺑﺮای  .(ℎ = ۱, ۲, ۳ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ:

ﻃﺒﻘﻪی اول :ﻫﻤﻪی داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ورودی  ۸۹و  ۹۰داﻧﺸـﮑﺪهی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱در رﺷﺘﻪی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،

ﻃﺒﻘﻪی دوم :ﻫﻤﻪی داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ورودی  ۸۹و  ۹۰داﻧﺸـﮑﺪهی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﺳـﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱در رﺷـﺘﻪی آﻣـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و

ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم :ﻫﻤﻪی داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ورودی  ۸۹و  ۹۰داﻧﺸـﮑﺪهی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱در رﺷـﺘﻪی رﯾﺎﺿـﯽ ﻣـﺎﻟﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﺑـﻪ
ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از  ۳ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷـﺪه و ﺑﻪﺻـﻮرت ﺗﻠﻔﻨـﯽ

ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 -۳-۲ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤـﻪی ﺷـﻤﺎرهﻫﺎی داﻧﺶﺟـﻮﯾﯽ داﻧﺶﺟﻮﯾـﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ورودی  ۸۹و  ۹۰در رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ و

رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪهای از داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺪل ﮐـﻞ ،ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪ ﮔﺬراﻧـﺪه
ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺮمﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎرهی
ﺗﻤﺎس آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ادارهی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﺬﮐﻮر در اﺧﺘﯿـﺎر ﻃـﺮح ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺖ.

از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺮهﻫﺎ و ﺷـﺮاﯾﻂ درﺳـﯽ ﺑـﺮای رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﺷــﺪه و ﺳــﻪ ﻃﺒﻘــﻪی آﻣــﺎر اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼــﺎدی )ﻃﺒﻘــﻪی اول( ،آﻣــﺎر رﯾﺎﺿــﯽ

)ﻃﺒﻘﻪی دوم( و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ )ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﯾـﮏ از داﻧﺶﺟﻮﯾـﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪﻫﺎی
آﻣــﺎر اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼــﺎدی ،آﻣــﺎر رﯾﺎﺿــﯽ و رﯾﺎﺿــﯽ ﻣــﺎﻟﯽ ورودی ﺳ ـﺎلﻫﺎی  ۸۹و۹۰

داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  𝑁 = ۹۴داﻧﺶﺟﻮ اﺳﺖ .اﻧﺪازهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﺮ

ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ در ﺟﺪول  ۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -۱اﻧﺪازهی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ
ﻃﺒﻘﻪ
اﻧﺪازهی ﺟﺎﻣﻌﻪای

آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -اﻗﺘﺼﺎدی

آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ

𝑁۱ = ۳۱

𝑁۲ = ۳۴

𝑁۳ = ۲۹
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ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎي ﻛﻞ آﻣﺎرﮔﻴﺮي در ﻳﻚ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮﭼﻚﻣﻘﻴﺎس

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،𝑛 ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ
ﺑـــﻪ اﻧـــﺪازهی
̂𝑝 (۱ −

)

𝑛 ﺑﻪﺻـــﻮرت ﺗﺼـــﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـــﺎب و ﺑـــﺎ ﺑـــﺮاورد وارﯾـــﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘـــﻪای،
̂𝑝

زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

۲

۱

= 𝑠 ،اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻓﺮﻣـﻮل

۲ ۲
۲

= 𝑛

۲ ۲
۲

۲

ﮐﻪ در آن 𝑠 ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔـﺮ،

)(۵

۲

𝑛 اﻧـﺪازهی ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻃﺒﻘـﻪی ،ℎ
۲

̂𝑝 ﺑﺮاورد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪی  𝑒 ،ℎﺣﺎﺷـﯿﻪی ﺧﻄـﺎی ﻃﺒﻘـﻪی ℎو 𝑧 ﺻـﺪک
۲

) (۱ −ام ﺗﻮزﯾــﻊ ﻧﺮﻣــﺎل اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  𝛼 = ۰٫۱و ،𝑒 = ۰٫۲
۲

 ℎ = ۱, ۲, ۳در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ:

 : Q2آﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱ﻧﻤـﺮهی ﺿـﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪی از ﻫـﯿﭻ
ﯾﮏ از درسﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ

 : Q3ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱در ﮐـﺪام ﯾـﮏ

از رﺳﺘﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﮐﻢﺗﺮ از ۱۴

۱۸-۱۶

۱۶-۱۴

ﺑﯿﺶﺗﺮ از ۱۸

 : Q4آﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱از ﻫﯿﭻﯾﮏ از درسﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ

ارﺷﺪﺗﺎن اﻓﺘﺎدهاﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ

 : Q7آﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻣﯽ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿﻢﺳـﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱ﻣﺸـﺮوط ﺷـﺪهاﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـــــﺎی دو ﺣـــــﺎﻟﺘﯽ  𝑌۲ , 𝑌۳ , 𝑌۴ , 𝑌۷ﺑـــــﻪ ﺗﺮﺗﯿـــــﺐ ﻣﺘﻨـــــﺎﻇﺮ ﺑـــــﺎ  ۴ﭘﺮﺳـــــﺶ

 Q2, Q 3, Q4, Q 7ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑـﻪﻃﻮری ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی  𝑌۲ , 𝑌۴ , 𝑌۷در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ

داﻧﺶﺟﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار  ۱و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺪار  ۰را
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اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ  𝑌۳ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد رﺳﺘﻪی ﮐﻢﺗﺮ از  ۱۴را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ،

ﻣﻘﺪار  ۱و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻘﯿﻪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪار  ۰را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن  𝛼 = ۰٫۱و  𝑒 = ۰٫۲در ﻓﺮﻣـﻮل ) ،(۵اﻧـﺪازهی ﻧﻤﻮﻧـﻪای

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮاورد ﺷﺪ .ﺟﺪول  ۲اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ را ﻧﺸـﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  -۲اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ
ﻃﺒﻘﻪ

آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -اﻗﺘﺼﺎدی

آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

۳

۷

۴

ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ 𝑠 ۲

۰٫۳۳۳

۰٫۲۸۵

۰٫۳۳۳

ﻣﻘﺪار ﻓﺮﻣﻮل )(۵

۱۳٫۰۰۷

۱۲٫۲۵۵۷

۱۲٫۶۳۵۲

اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای

۱۳

۱۳

۱۳

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﺎﻧﺪه

۱۰

۶

۹

درون ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ،اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب و ﺑـﻪﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﯾﮏ از  ۳ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ ﺑـﺮای ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای در ﻣﻮﻗـﻊ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس را ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮده ،و ﯾﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در آﻣﻮزش
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ آﻣﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣـﺪ آﻣـﺎری ،اﺑﺘـﺪا  ۲ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺦﮔﯿﺮی از آن واﺣـﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺎﻧـﺪن واﺣـﺪ ،از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ

دﻟﯿﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از روش ﺟﺎﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ واﺣـﺪ
دﯾﮕــﺮی ﺑــﻪﻃﻮر ﺗﺼــﺎدﻓﯽ از ﻣﯿــﺎن واﺣــﺪﻫﺎی ﻫﻤــﺎن ﻃﺒﻘــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب و ﺟــﺎیﮔﺰﯾﻦ آن واﺣــﺪ
ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪ.
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 -۳-۳ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ )ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ(
در زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۲-۱-۱ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾـﯽ ﺑـﺮای
ﻫﻤﻪی واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای )ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن و ﻫﻢ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﻫﺎ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ MSE
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ) (۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﯿﺖ اﻓﺘـﺎدن از درﺳـﯽ
)ﻣﺘﻐﯿﺮ 𝑌 اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱درﺳـﯽ
را اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟( و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ )ﻣﺘﻐﯿﺮ 𝑌 اﯾﻦﮐﻪ آﯾـﺎ واﺣـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﺗـﺎ ﻧﯿﻢﺳـﺎل

ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه اﺳﺖ؟( ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۳-۳-۱ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  MSEﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن اﻓﺘﺎده از درﺳﯽ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی  Q2و  Q4ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺘﺎدن از درس داﻧﺶﺟﻮ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
)ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دوﺣﺎﻟﺘﯽ  𝑌۲و  𝑌۴ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( را در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻐﯿـﺮی دو ﺣـﺎﻟﺘﯽ

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 𝑌 ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ داﻧﺶﺟﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ دو ﺣــﺎﻟﺘﯽ ﺑــﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ،آﻣــﺎرهی ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺑﯿــﺎنﮔﺮ ﻧﺴــﺒﺖ دارا ﺑــﻮدن
ﺧﺼﯿﺼﻪی ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ 𝑌 ﺑـﺮای ﺗـﮏ ﺗـﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی  𝑌۲و  𝑌۴ﺣﮑـﻢ

اﻧﺪازهی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ را دارد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 𝑌 ﺑـﺮ
اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد اﻓﺘـﺎده از درﺳـﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی  Q2و  Q4را درون ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ

ﮐــﺮد .ﺑــﺎ ﺑــﻪ ﮐــﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣــﻮل ) MSE ،(۲ﻣﺘﻨــﺎﻇﺮ ﺑــﺎ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺑﺮاوردﮔﺮﻫــﺎی ﻧﺴــﺒﺖ
داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن اﻓﺮاد اﻓﺘﺎده از درﺳﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼـﺎدی ،آﻣـﺎر
رﯾﺎﺿﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاورد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاوردی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ

ﻫﺮ ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاوردﻫﺎ در ﺟﺪول  ۳آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟـﺪول ،در ﻣﺜـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
در ﻫﻤــﻪی ﻃﺒﻘــﻪﻫﺎ ﺑــﺮاورد  MSEدر ﺑــﺮاورد ﻧﺴــﺒﺖ اﻓﺘﺎدهﻫــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس  Q2ﺑﺰرگﺗــﺮ از
 MSEﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ  Q4اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ارﯾﺒـﯽ آﻣـﺎرهی

۴ ۳

̂𝑝 در ﻫﻤـﻪی ﻃﺒﻘـﻪﻫﺎ

ﻣﻘﺪار  ۰ﺑﺮاورد ﺷﺪه و وارﯾﺎﻧﺲ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻄـﺎی ﮐـﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
 ........................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،25ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1393ﺻﺺ ........................ 68 -47

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر ،ﻃﻴﺒﻪ ﭼﮕﻴﻨﻲ و اﻛﺮم ﺻﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺮوﺟﻨﻲ

62

ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﺳـﺖ .ﺑـﺮاورد ﻧﺴـﺒﺖ اﻓﺘﺎدهﻫـﺎ از
درﺳﯽ در رﺷﺘﻪی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﺮﺳـﺶ  Q2ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ ˆ
 MSEﺷـﺪه
اﺳـﺖ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﺮﺳـﺶ  ، Q4در اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺮاورد ﺧﻄـﺎی ﮐـﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
۴ ۳

̂𝑝 ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

̂𝑝(  MSEﺑﺮای ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺘﺎدهﻫﺎ

ﺟﺪول  -۳ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ )
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻃﺒﻘﻪ

𝑌۲

۱

۲ ۱

𝑌۲

۲

۲ ۲

𝑌۲

۳

۲ ۳

𝑌۴

۱

۴ ۱

𝑌۴

۲

۴ ۲

𝑌۴

۳

۴ ۳

ارﯾﺒﯽ

)𝜃( MSE

̂𝑝

۰٫۵۴۰۰

۰٫۳۰۰۷

̂𝑝

۰٫۲۳۰۰

۰٫۰۶۵۶

̂𝑝

۰٫۶۲۰۰

۰٫۳۸۴۴

̂𝑝

۰

۰٫۰۰۳۴

̂𝑝

۰

۰٫۰۱۱۰

̂𝑝

۰

۰

𝜃

ﺑﺮاورد  MSEﺟﺎﻣﻌﻪای از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣـﻮزون MSEﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﻪای ﮐـﻪ وزن ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺑﺮاﺑـﺮ
۲

 𝑊 = ( )۲اﺳﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
)

̂𝑝( MSE

۲

𝑁
𝑁

= ) ̂𝑝(MSE
۱

≈ ۰٫۰۷۷۸۷

۲

≈ ۰٫۰۰۱۸۱

۴

̂𝑝 MSE
̂𝑝 MSE

ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  MSEﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ  Q2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۰۷۷۸۷و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﺮﺳـﺶ Q4

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۰۰۱۸۱اﺳﺖ .ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺘـﺎدن از درﺳـﯽ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ  Q2ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮاورد ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘﺮﺳـﺶ  Q4اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑـﺮاورد ﻧﺴـﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾـﺎن اﻓﺘـﺎده از درﺳـﯽ )در ﺑـﯿﻦ ﻫﻤـﻪی داﻧﺶﺟﻮﯾـﺎن
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63

ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼـﺎدی ،آﻣـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ و رﯾﺎﺿـﯽ ﻣـﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۰-۹۱اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ(
از ﺑﺮاوردﮔﺮ

۴

̂𝑝 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -۳-۳-۲ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 𝐄𝐒𝐌 ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ  𝑌۳و  ،𝑌۷ﺑﺮاوردی از ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾـﺎن ﻣﺸـﺮوﻃﯽ در

ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ 𝑌 ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ واﻗﻌـﯽ
داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ آنﻫﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗـﺮم دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ

را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاورد  MSEدر ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ

در ﺟﺪول  ۴آورده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺟﺪول ،ارﯾﺒﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  𝑌۳و  𝑌۷ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی آﻣﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺻﻔﺮ و ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪی آﻣﺎر رﯾﺎﺿـﯽ ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ارﯾﺒﯽ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﭘﺮﺳـﺶ ﺳـﻌﯽ در ﮐـﻢﺑـﺮاوردی
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ دارﻧﺪ .وﺟﻮد ﻣﺆﻟﻔـﻪی ارﯾﺒـﯽ در ﻃﺒﻘـﻪی آﻣـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺑـﺮاورد

ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از دو ﻃﺒﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﺷﻮد.
ﺟﺪول  -۴ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ )

̂𝑝(  MSEﺑﺮای ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوطﺷﺪه

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻃﺒﻘﻪ

𝑌۳

۱

۳ ۱

𝑌۳

۲

۳ ۲

𝑌۳

۳

۳ ۳

𝑌۷

۱

۷ ۱

𝑌۷

۲

۷ ۲

𝑌۷

۳

۷ ۳

ارﯾﺒﯽ

)𝜃( MSE

̂𝑝

۰

۰٫۰۰۶۳

̂𝑝

-۰٫۲۳۰۰

۰٫۰۶۱۷

̂𝑝

۰

۰٫۰۰۳۳

̂𝑝

۰

۰٫۰۰۶۳

̂𝑝

-۰٫۰۸۰۰

۰٫۰۱۸۶

̂𝑝

۰

۰٫۰۰۳۳

ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮ 𝜃

در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣــﻮزون ) ̂𝑝(  MSEﻫــﺎ ﺑــﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺑــﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ MSE
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاوردﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورده ﺷﺪهاﻧﺪ:
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≈ ۰٫۰۰۹۰۷

۳

≈ ۰٫۰۰۳۴۳

۷

̂𝑝 MSE
̂𝑝 MSE

ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  MSEﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ  Q3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۰۰۹۰۷و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳـﺶ Q7

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۰۰۳۴۳ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮاورد ﺧﻄـﺎی ﮐـﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮاوردﮔـﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ  Q3ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮاورد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ  Q7ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی  𝑝̂ ۳و  𝑝̂ ۷وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻫـﺮ
دو ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳-۴ﺑﺮاورد ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) 𝑴𝑷(𝐄𝐒𝐌 و ) 𝑭𝑷(𝐄𝐒𝐌
در ﺑﺮاورد ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،MSEاﺑﺘﺪا اﺛﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ
ﻣﻤﮑﻦ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮاورد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻋـﺚ
ارﯾﺒﯽ ﺑﺮاورد و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ 𝜃 ﺧﺼﯿﺼﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و 𝜃 ﺑﺮاورد آن ﺑﺎﺷـﺪ MSE ،ﺑﻪﺻـﻮرت
زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
) 𝜃( MSE 𝜃 = 𝐸(𝜃 − 𝜃)۲ = Var 𝜃 + Bias ۲
ارﯾﺒﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﯾﺒﯽﻫﺎﺳﺖ و وارﯾـﺎﻧﺲ از ﻣﺠﻤـﻮع وارﯾﺎﻧﺲﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦآﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،ﻧﺴـﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ از ﯾـﮏ درس

اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ) 𝑃( و ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﻣﺸـﺮوط ﺷـﺪهاﻧﺪ ) 𝑃( اﺳـﺖ.

ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاورد  MSEﺑﺮاورد اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ اﺳـﺖ .اﺑﺘـﺪا ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان دوم ﺧﻄـﺎ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣـﻮل )(۱
ﺑﺮاورد و ﺳـﭙﺲ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣـﻮزون MSEﻫـﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺑـﺮاورد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان دوم ﺧﻄـﺎی
ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 𝑃 ﯾﺎ 𝑃 در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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 -۳-۴-۱ﺑﺮاورد 𝒉𝐄𝐒𝐌
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاورد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در راﺑﻄﻪی ) (۱ﺑﺮاورد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی
ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن اﻓﺘﺎده از درﺳﯽ و ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول  ۵اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺮاورد ارﯾﺒﯽ )ﺳﺘﻮن ﺳﻮم از ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺪول( ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی اول ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 𝑌۲

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اول در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺘﺎدن از درس داﻧﺶﺟﻮ و ﻣﺘﻐﯿﺮ  𝑌۳ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اول در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ داﻧﺶﺟﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۵ﺑﺮاورد  MSEﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن اﻓﺘﺎده از درﺳﯽ و ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﻃﺒﻘﻪ )(ℎ

ارﯾﺒﯽ

)𝜃(Var

𝑃

۱

۰٫۵۴

۰٫۰۰۸

𝜃
۱
۲
۳
۱
۲
۳

𝐼

۲

𝜎

۰٫۰۱۵

)𝜃( 𝐸𝑆𝑀
۰٫۳۱۵

𝑃

۲

۰٫۲۳

۰٫۰۱۳

۰٫۰۲۱
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۰
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 -۳-۴-۲ﺑﺮاورد 𝐄𝐒𝐌 ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺑﺮاورد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون ﺑﺮاورد MSEﻫﺎی
ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
) 𝜃( MSE
= ۰٫۰۰۹۶۹۵

𝑃 MSE

۲

𝑁
𝑁

= 𝜃 MSE
۱

= ۰٫۰۸۲۸۰۹

𝑃 MSE
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  ۵و ﺑﺎ روش ﺗﺠﺰﯾﻪی  MSEﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗـﻮان MSE
ﺟﺎﻣﻌــﻪای ﻧﺴــﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾــﺎن اﻓﺘــﺎده و ﻣﺸــﺮوﻃﯽ را ﺑﻪدﺳــﺖ آورد .ﺑــﺮاورد ﺧﻄــﺎی ﮐــﻞ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از درﺳﯽ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺣﺪود  ۸درﺻـﺪ و ﻣﻘـﺪار اﯾـﻦ

آﻣﺎره ﺑﺮای ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺣﺪود  ۱درﺻﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

 -۴ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ ﮐــﻪ اﻧــﺪازهﻫﺎی اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾــﯽ )اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﺎرﻧﺎﻣــﻪای
داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن( ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪی واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ،ﺑـﺮاوردی ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯽ و ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺘﺎدهﻫﺎ از درﺳﯽ در ﻫﺮ ﯾـﮏ

از رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ و رﯾﺎﺿـﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ .ﺑـﺮاورد
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴـﺒﺖ اﻓﺘﺎدهﻫـﺎ از درﺳـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی  𝑌۲و  𝑌۴ﺑﺮاﺑــﺮ  ۰٫۰۷۷۸۷و  ۰٫۰۰۱۸۱و ﺑــﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗــﻮان دوم

ﺧﻄــﺎی ﺑﺮاوردﮔــﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﺸــﺮوﻃﯽ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی  𝑌۳و  𝑌۷ﺑﺮاﺑــﺮ  ۰٫۰۰۹۰۷و
 ۰٫۰۰۳۴۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ،اﺑﺘـﺪا ﺗﮏﺗـﮏ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﺧﻄـﺎ در ﺻـﻮرت رخ دادن در اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﺮاورد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ارﯾﺒـﯽ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤـﻊ ،ارﯾﺒـﯽ ﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﺮاورد ﺷـﺪه و ﺑـﺎ

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان دوم اﯾﻦ ارﯾﺒﯽ ﺧﺎﻟﺺ و وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺧﻄﺎﻫـﺎ ،ﺑـﺮاوردی از

 MSEﻣﺘﻨــﺎﻇﺮ ﺑــﺎ ﻫــﺮ ﺑــﺮاورد ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑــﺮای ﺑــﺮاورد ارﯾﺒﯽﻫــﺎ ،وﺟــﻮد
اﻧﺪازهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﻻزم ﺑﻮد .از دو ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﯾـﮏ ﺧﺼﯿﺼـﻪ در
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺎدهی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاورد ﻧﺎﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺘﺎدهﻫﺎ از درﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
 𝑌۲و  𝑌۴ﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫۰۸۲۸۰۹و ﺑﺮاورد ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ

ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  𝑌۷و  𝑌۳ﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫۰۰۹۶۹۵ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ﺑﺮاورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ از ﺑﺮاورد ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺗــﻮان دوم ﺧﻄــﺎی ﺑﺮاوردﮔــﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺷــﺎن ﮐﻮﭼــﮏﺗﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﺑــﺮاورد
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  MSEﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﻄﺎی ﮐﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﮐﻢﺑـﺮاورد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف در ﻣـﻮرد
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ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎي ﻛﻞ آﻣﺎرﮔﻴﺮي در ﻳﻚ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮﭼﻚﻣﻘﻴﺎس

ﭘﺮﺳﺶ  Q2و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ  Q3در اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﺧـﺪاد
اﺳﺘﻔﺎده از ارﯾﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ﺑﺮاورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺪدی اﺟﺮا ﺷﺪه

و ﻧﺘﯿﺠﻪی آنﻫـﺎ در اﺧﺘﯿـﺎر ﮐـﺎرﺑﺮان ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی  TSEﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻃﺮحﻫـﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑـﺎ داﻧﺴـﺘﻦ ﻣﯿـﺰان
 TSEﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺘﺎج از دادهﻫﺎ را ﺗﻨﻄﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی  TSEﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﺑــﺎزﻧﮕﺮی در اﯾــﻦ ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی دارد ﺑــﻪﻃﻮری ﮐــﻪ ﮐﻤــﯽ ﮐــﺮدن  TSEﺑــﺮای آنﻫــﺎ

اﻣﮑﺎنﭘــﺬﯾﺮ ﺷــﻮد .در ﺑﺮﺧــﯽ از ﻃﺮحﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﺑﻌﻀــﯽ از ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎی  TSEاﻧــﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ واﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﺶﻧﻬـﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی
 TSEرا ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ.
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