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    دار مکاتبات ی عهده نویسنده * 
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ پذیرش: ،۱۳۹۹٫۸٫۲۸ دریافت:

 

  های نیروی کار و گذران وقت جورسازی آماری در آمارگیری

  *،‡زهرا رضایی قهرودیو  †لو هادی خدابنده
  عالمه طباطباییدانشگاه  †
  دانشگاه تهران ‡

ی هاییزربرنامهز نیا ردسمی موی رهارمااز آبخشی ر، کشوری مام آنظادر  .هچکید
در  .دتهیه میشوی گیررمای آهاحطرای جراطریق از  هدمبناامدیریت شو ای وتوسعه

ری، مای آحدهاوابیپاسخی و  ینمونهگیری باالی لیل هزینهدبه ای نمونهی هایگیررماآ
به  .اردندد جو، ونظر ردموی با پوشش کامل متغیرهای گیررماآیک ای جرن امکاا

ا و طالعاتی مجزاد منبع چنی طالعاتی جامع به جااستیابی به یک منبع ر دمنظو
ل تصام و اغای، ادگیررماآهر ی کاهش کاستیهاو هر منبع ی مزیتهاده از ستفاا

ده ستفااین مقاله با در ا .ستردار ایی برخواسز ههمیت باز اطالعاتی مختلف ی امنبعها
در  ۱۳۹۴قت پاییز ران وگذر و کاوی طالعاتی نیرامنبع ی، دو مترراناپای هااز روش
یش پوشش افزابر وه عالزی سارین جواطریق از  .سته ام متصل شدبه هد سطح خر
هد اخود جون وهمزمار ندگی به طور و زتحلیل کیفیت کان مکاا ،منبعی دو متغیرها

  .شتدا
ـــــارگیری ری، مازی آسارجو :یکلیدی هاواژه ـــــارگیری ر، کاوی نیرآم ، قتران وگذآم
  .سمیر رمای، آمترراناپای هاروش

  مقدمه -۱
ورت ضر، مختلفی هازهحوی در تصمیمگیرای و توسعهی هاییزربرنامهر در ماآنقش 

ان چندرا دوها از دادهچه رمنبعی یکپاد یجاو اطالعاتی مختلف ی امنبعهاده از ستفاا
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دآوری به گرام قدد اخوی هازمختلف متناسب با نیای هانمازنجایی که سااز آ .میکند
، هادآوری دادهگردر ا نقص یدن و مد نبوروزآلیل دهمچنین به و میکنند ت طالعاا

به منبع داده، چند مجموعه م غاروش ادبه ان میتوارد، ندد جووکامل ی  دادهمجموعه 
م غاای ادبر .ست یافتا دطالعاتی مجزاچند منبع ی کامل به جاو طالعاتی جامع ا
 ]:۹[ هدرخ دند اسه حالت میتو یگیررماآیا چند منبع ت دو طالعاا
ی یرنمونهی، زگیررماآیک ی یا نمونههاو مشابه باشند ی گیررمادو آهر ی نمونهها .۱
 .یگر باشدی دگیررماآ
ی نمونهگیری حدهادر واما وت، اکامال متفای گیررمادو آهر ای نمونهی هاارخانو .۲

 .مشابه باشنداول مرحله 
ی، گیررمادو آهر  PSU) (اولِ مرحله ی نمونهگیری حدهاای و وانمونهی هاارخانو.۳

   .باشندوت کامال متفا
ت طالعا، اهستندک جزئی یا کلی مشتررت که نمونهها به صواول حالت رد مودر 
دوم، حالت رد مودر  .هم متصل میشوند بهدی فر یهاردکورسطح در ها یگیررماآ
سطح تجمیع ل در تصا، ایطابسته به شرو پذیر نیست نمکادی اسطح فرل در تصاا

فیایی بر حسب اجغرت باالتر تقسیمای یا سطحها PSUی دهاحل وامثا عنوان بهه شد
کامل ر که نمونهها بهطوم حالت سودر  .دمیپذیررت صوی گیررمای دو آنمونهگیرح طر

ری مازی آسارجوی هاس روشسااطالعاتی بر امنبع دو  لتصا، امستقل هستند
  .دمیگیررت صو
منبع جدید با پوشش د یجااسمی شامل ر رمادی در آمتعدی هادبررکاری مازی آسارجو

ری مازی آسارجوی نظریه .زی آدرس داردسارجوزی و ساب چورچا، بیشتری متغیرها
از متغیرها أم یع توزتواورد برای بردر آن شد که ح مطر ]۱۰[کنر اوتوسط ر لین بااو
 .د داردجود ویکرری، دو رومازی آسارجوای بر .دکرده ستفااشرطی ل ستقالض افر
ده از ستفاابا د دوم یکرو رو] ۱۰[ شرطی ل ستقالض افرس ساابر د اول یکررو
]. ۱۳[ست ا )زیساریا چند منبع جواز دو غیر (ری ماآکمکی سایر منابع ت طالعاا
ی هاروشلین ری، اومازی آسارجوب چورچاو لیه اومفاهیم ن ضمن بیا ]۱۱[ سلررا
  .دکر معرفیری را مازی آسارجو

و ختند داپرزی سارمسئله جوری ماآ-یاضیب رچوربه چاا بتدا] ۵اسکنو در [ دورازیو و
 رانهمکاو کیم  .ندار دادمطالعه قررد موروش را ین دی ابررکاو عملی ی سپس جنبهها
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 .ندار دادمطالعه قررد موی جانهی کسری هاده از روشستفاابا ری را مازی آسارجو ]۸[
ی هادادهمقابله با ای بر .د داردبررها نیز کادادهمسائل گمشدگی ری در مازی آسارجو

جانهی ی ها، از روشیدآمید جووبهدادهای یا چند منبع م دو غاادثر در اکه ه گمشد
م غاای ادبرری مازی آسارجوی هااز روش ]۱[ رانهمکاو لپمن آ .دمیشوده ستفاا

م مفهو ]۳در [ رانهمکاو کانتی  .نددکرده ستفاامد دراهزینه و قت ران وگذی هاداده
جایی که از آن  .ندار دادمطالعه قررد مورا پیوسته ی متغیرهاای حتمیت برم عد
ست اها مشکل آنسترسی به دغلب یا جزئی هستند یا ورزی، اکشای مینهای زهاداده

ی منبعهام غارو ادین ، از استاپرهزینه ر جدید بسیای هاداوری دادهگرطرفی و از 
همیت ری از امازی آسارجوم نجار ابه منظوورزی کشای مینهازمختلف دادهای 

ی گیرازهندی اهااربزایی روا] ۱۴در [ رانهمکای و لتروا .]۴[ست ردار ابرخوسزایی  به
 .ندار دادسی قرربررد مورا نگلیس ر اکاوی نیری گیررمادر آ ختیداپرر ساعت کا

داوری کاهش هزینه گر، تحقیقی یش فرصتهاافزر ابه منظور ماآکز ملی امرری از بسیا
ی اداری هاه دادهبه پایگاد را خوی هایگیررما، آهادن دادهبودی برریش کاافزو اها داده
ای برری مازی آسارجوی هاوشاز ر] ۹در [ان مهر .هنددپیوند میرگ بزس مقیادر 
م نجاای اهلند برر ماآمرکز  .دکرده ستفاامد دراهزینه ر و کاوی نیری هام دادهغااد

با یکدیگر پیوند د را موجواداری مختلف ی ثبتهاو مختلف ی هایگیررماری، آسرشما
م غاای ادبرری ماآزی سارجوی هااز روش] ۱در [ رانهمکاو لپمن آ .ستداده ا
در شی ارگز ]۶[ پار ارومااداره آ .نددکرده ستفاامد دراهزینه و قت ران وگذی هاداده
ای ها بررتجربه کشوو ها دادهمجموعه زی چهساریکپای مبنا لمدی هاص روشخصو

زی دو سارجوف هد، ین مقالهدر ا .دئه نموری ارامازی آسارجوی هاده از روشستفاا
منبع دو ین زی اچهساریکپا .ستاقت ران وگذر و کاوی نیری گیررماآطالعاتی امنبع 

ن سی همزماربرن و همزمار ندگی به طور و زتحلیل کیفیت کان مکااطالعاتی ا
ی فعالیتهاای بره شدف صرن مازبین ازن تودل و تعااری برقرو شغل ی یژگیهاو

   .آوردهد اخود جووبه را مختلف 
 .سته اخته شدداپرری مازی آسارجوی هابچورچااع نوامقاله به معرفی دوم  بخشدر 
بخش در  .سته امعرفی شدری مازی آساریند جوابه فرط مربوی هامگام بخش سودر 
د برربخش پنجم به کاری و در مازی آسارجوی مترراناپای هاروشبه معرفی رم چها
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نهایت  در .سته اشدره شااقت ران وگذر و کاوی نیری هاری در دادهمازی آسارجو
 .سته ائه شدی ارانتیجهگیر

  های جورسازی آماری انواع چارچوب -۲
نظر بگیرید که به در  ۲ شکلو  ۱ شکلرا در  Bو  Aیع زهمتوو مستقل ی نمونهدو 

با تابع  Zو  X ،Yفی دتصای همچنین متغیرها .عضو هستند و  دارای ترتیب 
∋ام چگالی تو ،	 ∈ ،	 ∈ , کنید ض فر .نظر میگیریمرا در ,

,۱ فیدتصای هاداربر … , ،۱, … , ،۱, … با  ,
 .سته اگمشد B ،Yی نمونهه و در گمشد A ،Zی نمونهدر  .هستند R و P ،Qی بعدها

  :میکنیم ضفر
x , y x ۱, … , x , y ۱, … , y 																					a ۱, … , n  

  وباشند  Aی نمونهدر متغیرها ار مقد
x , z x ۱, … , x , z ۱, … , z 																				b ۱, … , n  

یع زتورد موت در طالعاایش افزف، امانیکه هدز .باشند Bی نمونهدر متغیرها ار مقد
، از شدبــــــا Bو A ی شــــــده همشاهدی نمونههااز  Zو  X ،Y فیدتصای هاداربرام تو
  .میکنیمده ستفاری امازی آسارجو
A رتست به صوه اشدداده نمایش  ۱ شکلدر که اول حالت ب چورچا ∪ B ستا. 

Aی نمونه ∪ B ای ازنمونه n n تابع از  حدواz) y, f(x, ست که اZ  درA  و
Y  درB ای بره شده مشاهد ییع نمونهگیرزتو .سته اگمشدn n رت حد بهصووا
  :دیر محاسبه میشوز

f x , y
۱

f x , z
۱

 

دو ین در امشابه ی حدهاو وامستقل هستند  Bو  Aدادهای منبع دو ست اکر ذبه زم ال
 .ندارندد جوومنبع 

م اغادبا  .ستک امشتر Bو  Aدادهای منبع دو هر در  Xفی دتصای همچنین متغیرها
  منبع ی دو هاردکوع رشامل مجموی جدیدهای  دهدامنبع ، طالعاتیامنبع دو ین ا
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، آن سته اشدی گیرازهنداقیقتر ت آن دطالعاای اهـــــ یگیررماآچه و در ست ی امتغیر
 .دگرفته میشو نظردر همنبع گیرند عنوان بهداده مجموعه 

  های مربوط به فرایند جورسازی آماری گام -۳
، مفاهیمو یف رنظر تعااز ست اممکن  Bو  Aی  دادهمنبع دو ینکه ابا توجه به 

از قبل ، ینابنا بر ، همگن نباشند ...و مرجع ن ماف، زجامعه هد، متغیرهای بندرده
از پس  .د داردجوی دادهای ومنبعهام نسجازی و ابه هماهنگساز نیا، هر چیز

یع زتشابه توب و نتخااطالعاتی امنبع ک در دو مشتری متغیرهازی، هماهنگسا
متغیر ان عنو به، تشابهرت صود و در سی میشورها برآننی نسبی اوایا فرای حاشیه
ب نتخاابه ز نیازی، سارجوم نجاای ابرم سوی مرحلهدر  .شوندمیب نتخاک امشتر

یابی زی و ارزسارجویتکنیکهاده از ستفاانهایت در  .ستزی اسارجوی متغیرها
زی، سارجوی هاده از روشستفاز ااقبل ، ینابنا بر  .دمیشوم نجازی اسارکیفیت جو

 ستوری اضرها دازشپیشپرم نجاداده، ایا چند منبع زی دو چهساریکپار منظو به
و  Aداده منبع دو  ایبرری مازی آسارجوی هاده از روشستفادر اعملی ی هامگا ].۱۲[

B ستایر ح زبه شر:  
ی گیررمادر دو آیعنی متغیرهایی که ، Zو  Yف هدی متغیرهاب نتخاا .۱

  .ندا هشد همشاهدا مجزر بهطوای نمونه
 .ندد دارجوو Bو  Aداده منبع در دو که  Xک مشتری متغیرهام شناسایی تما .۲

وت لیل متفادبه زی هماهنگسای هاروشست برخی ا ین مرحله ممکندر ا
متغیر دو گر ، استابدیهی  .باشدز نیاردمو، هایبندو ردهتعریفها دن بو

هــــــــای همچنین متغیر .شته شونداگذرباید کنا ،نند هماهنگ شوندامشابه نتو
نیز ه شده هدمشای هاارمقدو باشند ه گمشدی هاارمقددارای نباید ک مشتر
 Aی  دادهمنبع دو گر ا ).نباشندی گیرازهندی اخطا دارای(ست باشند درباید 
رود میر نتظااین ابر  بنا، باشندف یک جامعه هداز معرفی ی نمونه Bو 

 .باشندن یکساام توای و حاشیهی یعهازتوک دارای مشتری متغیرها
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، ه میشوندگفتزی سارجوی ها متغیرهاآنکه به  Xک مشتری متغیرهام تما .۳
ی عمل همهدر ما ا .شوندده ستفاری امازی آسارجو ه دربالقور نند بهطوامیتو
 .دنمیگیرار قرده ستفارد اها موآن

شامل زی سارجوب چورکامال مرتبط با چازی سارجوی متغیرهاب نتخاا .٤
ی و مترراناپای، مترراپا(زی سارجوو روش  )نیا کالد خر(زی سارجوف هد
 .ستا )میختهآ

ری مازی آسارجوروش یک زی، سارجوب چورچارد موی در تصمیمگیراز پس  .٥
 .دمیشوده ستفاا نمونههازی سارجوای بر

 .دگیراریابی قررد ارزباید موری مازی آسارجواز حاصل ی یافتههام نجااسر .٦
د منبع مختلف پیشنهازی دو هماهنگساای نه مرحله بر ]۵در [ سکنوو ایو دوراز
، مرجعن ماز زیهماهنگسا، تعریفهازی هماهنگسا شامل که ندا دهکر

 ،هایبندزی ردههماهنگسای، نمونهگیرب چورچاف و جامعه هدزی هماهنگسا
ای بر تعدیل، )ستیدر(ی گیرازهندی اخطاای تعدیل بر، یع متغیرهازتوزی هماهنگسا

ی متغیرهاب نتخاای ابرروش ترین دهسا .ستاساخت متغیر جدید و  هگمشدی هاداده
با هر یک  Zو  Yی محاسبه همبستگی متغیرها، Bو  Aداده مجموعه زی دو سارجو
تعیین ر به منظو، مانی که متغیر پاسخ پیوسته باشدز .ستا Xی پیشگوی متغیرهااز 
ای تبهربستگی ضریب همده از ستفا، اپیشگوهاو غیر خطی متغیر پاسخ ی بطهرا
، از مستقل گسسته باشندو بسته ی واهنگامی که متغیرها .ستاسپیرمن مناسب ا

، متقابلع طالر امعیا، سکوئری اکا، Vمر اهمبستگی مختلفی مانند کری هارمعیا
از مه به معرفی برخی در اداکه د میشوده ستفاه اغیره و شدلمتقابل نرماع طالر امعیا
  شود. می رهشاا ها آن

V
۲

n min	 I ۱, J ۱  

ار مقد .ستاها نستواد تعد Jو سطرها اد تعد I، نمونهی  ازهنداگر نبیا nدر آن که 
یر تعریف رت زمتقابل به صوع طالر امعیا .ستامتغیر  صفر تا یکاز  Vمر اکر

  .دمیشو
I X; Y p , log	

p ,

p p
,
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ان لی کروست ابر صفر این شاخص بر، ا,Y) (Xی متغیرهادن مستقل بورت صودر 
 .ستری امازی آسارتکنیک جوب نتخاابعد ی مرحله .ستابینهایت ی آن باال

جمله کیفیت ری از بسیای بستگی به عاملهاری مازی آسارجوت موفقیت عملیا
ده در ستفارد ایند موافرزی و سارجوی یتمهارلگوی ایژگیها، وصلیی دادهای امنبعها
ان در میتوری را مازی آسارجودر جانهی ی هاروش .داردشتی اهمگذی هادادهتحلیل 
ی هاو روش ]۱۳] و [۱۰[ی مترراناپای هاروش، ]۵[ یمترراپای هاوه روشسه گر

از سپس ی و مترراپای هالمدی از تا حدا بتداکه ای مرحلهی دو هاروش(میخته آ
ی هااز روشهر یک  .دمعرفی کر] ۷[ )دمیشوده ستفاانگی درجانهی بیروش 

از ین مقاله در ا .دشوم نجااند امیتون کالد و خری هادیکررو بای مترراناپای و مترراپا
قت و رانگذر و کاوی منبع نیری دو هاد دادهخرزی سارجوای بری مترراناپاروش 

 .سته اشدده ستفاا
و یند ایک فرزی، ساریابی کیفی جوارز .ستزی اساریابی کیفی جوارزخر ی آمرحله

ی دادهای، منبعهاری گازساو کیفیت (مرحلهها از هریک  .ستای اچندمرحلهد یکررو
بر کیفیت نتیجهها دی یازتاثیر  )زیسارجوو جانهی ی یتمهارلگوزی، اسالمدی هاروش
ری و گازنظر ساص، از خای هازبا توجه به پیشنیازی، سارجوم نجااز اپس  .دارد
ی هااوردبری ئهای ارابرری مازی آسارجوه از مدآستدبهی نتیجههازی، چهساریکپا
یابی کیفیت ای ارزبررا چوبی رچا، ]۱۱در [ سلررا .دسنجی شورعتبااباید د دمج، قیقد

یند ایک فرر عتبااسنجش ای بر رایر زمرحله ر چهااو  .میکندح مطرری مازی آسارجو
 :ستده اکرد پیشنهازی سارجو
ری مازی آسارایل جوف، در گراهدافایل ی متغیرهام أیع توزتوای و یع حاشیهزتو .۱

 .باقی بماندظ محفو
حفظ ری مازی آسارجواز پس ت قاری از اوبسیادر همبستگی متغیرها ر ساختا .۲
 .دشو
 .باشده منعکس شدزی سارفایل جودر متغیرها م صحیح تماام یع توزتو .۳
 .دشود یجاره اباه دوفایل گیرنداز  Zمتغیر م ما نامعلواقعی وایر دمقا .۴

از بعد و قبل أم توای و حاشیهی یعهازتودن بون سی یکساربری اهرمعیااز یکی 
ن موی آزهادبررکااز یکی  .ستف اسمیرنوا-وفکولموگرن موده از آزستفازی، اسارجو

مستقل یا ی نمونهای در دو تبهی رگی متغیرهااریابی همقوف ارزسمیرنوا-وفکولموگر
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که رود میر قعی بهکااموای در نمونهدو سمیرنف وف اکولموگرن موآز .ستاغیر مستقل 
با ف سمیرنوا-وفکولموگرن موآز .باهم مقایسه کنیمرا نمونه دو گی بین ارهیم همقوابخو

ین اتابع وت به شناسایی تفاوه، گردو بین در یع تجمعی یک متغیر زبع تواتوی مقایسه
داری معنیار چه مقدنچنان موآزین در ا .دازدموقعیت میپرو شکل ظ به لحاوه گردو 
و نظر شکل از مقایسه یا  ردمووه گردو ست که آن اگر ننشا، کوچکتر باشد ۰٫۰۵از 
 .ندوت دارباهم تفان نظر مکااز یا 

√nmax F۱ x F۲ x 		→ 						max B F  
 tی اول و دوم، یع تجمعی متغیر نمونهزبه ترتیب تابع تو ۲و  ۱در آن که 
از ین ابنا بر  .ستانی اوپل بر و خذ میکند را ایک و صفر ی هاارمقد
یع متغیرها قبل زتشابه توم یا عد تشابهی مقایسهای برف سمیرنوا-وفکولموگرن موآز
  .دشوده ستفااند امیتوزی سارجواز بعد و 
ک مشتری متغیرها مأتوای و یع حاشیهزتشابه توم تشابه یا عدان میزی محاسبهای بر

ای یع حاشیهزتشابه توم تشابه یا عدان سی میزرهمچنین بر وطالعاتی امنبع دو 
ری از معیا عنوان به زیسارجواز قبل زی و سارجواز پس ه جانهی شدی متغیرها

رد مو دونمونه به  عنوان بهیر در زکه د دارد؛ جوومختلفی ی هارمعیازی، سارکیفیت جو
  :یدآست میدیر بهی زبطهاز راتشابه م شاخص عد .دمیشوره شاا

∆۱۲
۱
۲∑ p۱ p۲

۱
۲∑ ∑ p p۱

۲
۱۱  

۰نی نسبی یا مطلق اوافر s = ۲,۱ای بر pدر آن که  p ام از jی  رده) ۱
و ست ا ۱و ین شاخص بین صفر ار امقد .ستام اsی  دادهفایل در سی ربررد متغیر مو
بین د یازتشابه ی  ههندد ننشا، یکتر باشددنز صفرد شاخص به عدار مقدر هر چقد

ر ختیارا اتا یک  بین صفراد عدافاصله هلینجر نیز  .ستک امشتری یع متغیرهازتو
یکتر دبه صفر نزر هر چقده مدآست دبهار مقدآید.  می دست به یری زبطهو از رامیکند 
ضریب  ۱۲Bبطه راین در ا .ستایع زتودو تشابه بیشتر بین ی  ههندد ننشا، باشد
  .تسایا رباتاچا

Article I. ,12 1 12 1 ∑ 1, 2,1  
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  های ناپارامتری جورسازی آماری رویکرد خرد در چارچوب روش -۴
 دیکررومحبوبیت  ،ستاشتی اهمگذی  دادهما ساخت مجموعه  فکه هد مانیز

د خر یهادیکرروکثر ا .دبیشتر مشخص میشو ریماآ زیسارجو در یمترارناپا
در ست که امتغیرهایی ی هااربا مقده گیرندی هادادهمجموعه دن شامل پرکری مترراناپا

ه از ست فایل گیرندب درنتخاد، ایکرروین در ا .د داردجووگر اهدی اهادادهمجموعه 
ی تحلیلهای پایه عنوان بهکه دادهای معموال مجموعه  .ستردار ایی برخواهمیت بهسزا
مجموعه  Aد کنیض فر .دمیشوب نتخاه افایل گیرند عنوان به، ستابیشتر ری ماآ

ی مترراناپاد خری هااز روشبرخی  .گر باشداهدی ا دادهمجموعه  Bه و گیرندی  داده
، همسایه یکتریندنزروش به ای نگی فاصلهدربی ،فیدنگی تصادربی ازند ا رتعبا
خته داپرروش مه به معرفی سه در ادانگی که درجانهی بای هاای و روشتبهرنگی دربی

   .دمیشو
از گر اهدافی هر دتصاب نتخا، افیدنگی تصادربیروش : فیدتصا نگیدربی
ی هاروشند به ایرمجموعه میتوزین ا .ستد اموجوی گرهااهدم اتمای یرمجموعهز

ه فایل گیرنددر یکسانی ی یژگیهاونی که اگراهدانظر گرفتن تمامی درمختلفی مانند 
 حیهنا، مانند جنسیتن یکساک مشتری متغیرهااز برخی ل مثاان عنو به(ند دار
یک ه، گیرندی  دادهمجموعه رد در کورهر ای برروش، ین در ا .دشود یجا، ا)فیاییاجغر

  ].۲[د میشوب نتخا، اهمگن مشابهوه گراز فی دتصا کامالًر گر به طواهدا
فایل رد در کورهر روش، ین در ا :یکترین همسایهدنزروش به ای نگی فاصلهدربی

س ساابر زی سارین جوا .دمیشوزی سارجو گراهدافایل رد از کوریکترین دبا نزه گیرند
 .دمیشوم نجاد، امحاسبه میشو Xزی سارجوی متغیرهاده از ستفااکه با ای فاصله

گر باید اهدافایل ، Xتکی ی متغیر پیوستهای ترین حالت بردهسال، در مثا عنوان به
 .کندب نتخاایر روش زبه  Aه فایل گیرندرد در کورمین اaای براری را مقد

∗ ∗ 1 | |	 
ه گیرندرد کوریک ن از یکساای فاصله، گراهدی اهاردکواز ریا بیشتر اد دو گر تعدا
ی بطهرالیل به دبه همین د و میشوب نتخاافی دتصار بهطو هااز آنیکی ، باشندشته دا

جمله از مختلفی ی هارمعیا .دنامقید گفته میشوای نگی فاصلهدرباال جانهی بی
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نظر در فاصلهر معیا عنوان بهقلیدسی افاصله و ماهاالنوبیس ی فاصله، منتهنی فاصله
 .دگرفته میشو

ما ، استه اگیرنداز گر با کمترین فاصله اهدل انبادبه روش، ین ا :ایتبهرنگی دربی
فاصله و میشوند ی تبهبندک رمتغیر مشتر سساافایل بری دو حدها، واین حالتدر ا
نظر گرفته در  Xک یع تجمعی تجربی متغیر مشترزتابع تواز صد نقاطی س درساابر 

فایل ت طالعاان از امیتو، باشدد موجو Xترتیبی زی سارگر یک متغیر جوا .دمیشو
س ساافایل بر ی دو حدهاوا .دنموده ستفاا Aفایل ی هاردکورجانهی ای بر Bگر اهدا

 Xیع زیع تجمعی توزبا توجه به تابع توو میشوند ی تبهبندا رجدر بهطو X یهااردمق
از یع تجمعی تجربی زتابع تو.دمیشوم نجازی اسارجو ،گراهده و افایل گیرندای دو بر

 :دمیشواورد یر برل زفرمو
1
∑ 1    

یع تجمعی زتابع تو .یع میکندزتو }۰, ۱{زه بارا در ختی ایکنوی هاارمقد، ین تبدیلا
  :ستا یرز رتبهصو هگیرند فایل در X یعزتجربی تو

۱
∑ 																								 ∈۱   

 :ازست رت اگر عبااهدافایل و در 
۱
∑ 																								 ∈۱   

  :کهری بهطو، ستط اتبادر ار B در ∗bرد کوربا  nA ..., ,۱ = a ردکورین هر ابنا بر 
∗ ۱ . 

نند امیتود، میشوده ستفازی اساریند جوافردر نگی که درجانهی بیی هاروشتمامی 
 .گیرندارقر دهستفارد انیز موداده یک مجموعه ه در گمشدی هاارجانهی مقدای بر
ف متغیر هدم دارد، ناه گیرندی  دادهکه مجموعه  Aفایل در کنید ض فرل مثا عنوان به

ی  دادهکه مجموعه  Bهمچنین فایل و باشد ه گمشدی هاارحدهایی با مقدواشامل آن 
ه گمشدی هاارمقدون بدی حدهاوابا د موجوی گرهااهدم اشامل تمام دارد، ناه گیرند
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ه گیرندی  دادهمجموعه ه در گمشدی هاارمقدا بتد، امنبعزی دو سارجوم نجاای ابر .باشد
سپس مجموعه  .دتکمیل میشو یمترراجانهی ناپای هااز روشیکی ده از ستفاابا 
  .دمیشوداده یگر پیوند دگر به هماهده و اگیرندی  داده

 قتران وگذر و کاوی نیری هاری دادهمازی آسارجو ۵
 ست که فایله اگیرند – گراهدا فایلرت به صودی بررکال ین مثاا ری درمازی آسارجو
م نجااز اقبل  .ستر اکاوی نیری گیررماه آفایل گیرندو قت ران وگذی گیررماآ گراهدا

منبع شامل زی دو هماهنگساک، مشتری متغیرهاب نتخازی و اسارجوی مرحله
، هایبندزی ردههماهنگساف، جامعه هدزی هماهنگسا، تعریفهازی هماهنگسا
و تعیین ک مشتری سپس متغیرها .سته اشدم نجاایع متغیرها زتوزی هماهنگسا

 یا تشابه انمیز .ستا هشد بهمحاس متغیرها ینا وزن ونبد و وزن نی نسبی بااوافر
 ،یارباتاچا یهارمعیا از دهستفاا با کمشتری متغیرها ایحاشیه یعزتو تشابه معد

  .ستا هشد ئهارا ۱ ولجد در ... و هلینجر
به  .داردطالعاتی امنبع ک در دو مشتری متغیرهای باالر تشابه بسیان از نتایج نشا

ک و مشتری ست همبستگی متغیرهازم االزی سارجوی تعیین متغیرهار منظو
قت ران وصلی گذی امتغیرهاو  Y)ضع فعالیت و(ر کاوی صلی نیری امتغیرها

 در آنکه  ۹Z ..., ,۱(Z=(Z(فعالیت وه گر ۹اد در فراقت ران وگذ تساعا(
∑ Z
۹

۱ ی متغیرهاو  Zسی همبستگی متغیر ربرر منظو به .دشو یگیرازهند، استا ۲۴
فعالیت وه گر ۹در ساعت  ۲۴ه از شده ندراگذت صد ساعادربه  Zدار برک، مشتر

یریکله ن دگرسیوده از رستفااسپس با  .ستایکله دریع زتودارای ست که ه اتبدیل شد
ی متغیرهاداری ست که تاثیر معنیه اسی شدربر Zکمکی با متغیر ی متغیرهای بطهرا

با ک، مشتری متغیرهاو  Yسی همبستگی متغیر ربرر به منظو .هددمین نشارا کمکی 
ده ستفاا ...و متقابل ع طال، اVمراکری هارمعیا، از Yمتغیر دن توجه به گسسته بو

 .سته ائه شدارا ۲ ولجدآن در ست که نتایج ه اشد
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طالعاتیامنبع ک دو مشتری متغیرهاای یع حاشیهزتو تشابهم تشابه یا عدان میز -۱ ولجد  
  تشابهم تشابه یا عدی هارمعیا  متغیرهای جورسازی

  هلینجری فاصله  یارضریب باتاچایعزتودو خل اتد تشابهم شاخص عد
  ۰۲٤٤/۰  ۹۹۹٤/۰  ۹٦۹۹/۰  ۰۳۰۰/۰اربستگی با سرپرست خانو

  ۰۰۳۹/۰  ۹۹۹۹/۰  ۹۹٤٤/۰  ۰۰٥٥/۰  جنسیت
  ۰۱۸٥/۰  ۹۹۹٦/۰  ۹۷۸٤/۰  ۰۲۱٥/۰  هشدی بندوهسن گر

  ۰۰۳۳/۰  ۹۹۹۹/۰  ۹۹٦۷/۰  ۰۰۳۲/۰  ضع تحصیلو
  ۰۲۰۹/۰  ۹۹۹٥/۰  ۹۷٦۷/۰  ۰۲۳۲/۰  ناشوییزضع و
  

  ضع فعالیتومتغیر ک و مشتری همبستگی متغیرها -۲ول جد
متغیرهای مشترک

)X(  
همبستگی 

 Vکرامر 
اطالع 
  متقابل

اطالع متقابل 
  نرمال شده

کروسکال -گودمن
λ(Y | X)  

کروسکال -گودمن
(Y | X)  

بستگی با سرپرست 
  ۲۱۶۶/۰  ۲۹۷۸/۰  ۱۷۸۳/۰  ۱۴۷۶/۰  ۳۸۰۹/۰  ارخانو

  ۲۶۵۸/۰  ۳۵۸۶/۰  ۲۳۹۸/۰  ۱۶۶۲/۰  ۵۵۵۷/۰  جنسیت
  ۱۱۴۹/۰  ۰۶۴۸/۰  ۱۱۱۰/۰  ۰۹۱۹/۰  ۲۹۳۸/۰  سن
  ۰۴۲۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۷۴۱/۰  ۰۲۸۵/۰  ۲۲۲۷/۰  ضع تحصیلو
رک مداد و ضع سوو

  ۰۶۲۱/۰  ۰۱۵۷/۰  ۰۵۹۵/۰  ۰۴۹۳۰/۰  ۲۱۶۲/۰  تحصیلی
  ۰۳۲۴/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۴۵۶/۰  ۰۳۶۹/۰  ۱۹۱۸/۰  ناشوییزضع و
  

بستگی با سرپرست و جنسیت ، سنی متغیرهای همبستگی باالی  ههندد ننتایج نشا
نیز با ک مشتری ست بقیه متغیرهاا کرذ بهزم ال .داردضع فعالیت وبا متغیر ار خانو
نتایج س ساا بر .نددار همبستگی، منبعدو صلی ی ابا متغیرهای پایینتری جهدر
 متغیر عنوان بهمتغیر سن ، همبستگیهای محاسبهو یریکله ن دگرسیوی ربندلمد
 ساخت یمتغیرها عنوان به ارخانو سرپرست با بستگی و جنس یمتغیرها و زیسارجو
 زیسارجو روش سه از ،مرحله ینا از پس .ستا هشد گرفته نظر درهمگن  یهاوهگر
 فایل از مشابه دفر دنکر اپید زی،سارجوروش  ینا در .ستا هشد دهستفاا یمترراناپا
 هگیرند فایل در دهر فر سن فاصله یمحاسبه طریق از هگیرند فایل به آن لتصاا و گراهدا
 با دفر سپس .ستا هشد منجاا گراهدا فایل در مربوطه همگن وهگر در ادفرا متما با

بستگی با در مشابه ضعیتی د و وهم جنس خود سنی با فر یکوچکترین فاصله
 خرینآ .دمیشو متصل هگیرند فایل بهب و نتخاا گراهدا فایلار، از سرپرست خانو

یابی کیفی ارز یهاروش .ستا نتایج کیفیت یابیارز ریماآ زیسارجو در مرحله



.................   

ی رها
یع زتو
یع زتو
صلی ا

جانهی 
ه و شد

نتایج 
ین ی ا

ون در 
 گرفتن 
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قعی متغیروار 
ی  مقایسهه، د

سی ربرو نهی 
افایل  درقعی ا

جاز فایل بعد  
شزی سارل جو

 .سته اشدده 
یتحلیلها .ت

  .ست

بد(فی دنگی تصا
Ma ، گدر با نظر

Matc (  

  قهرودي  ي

ص 1398ييز و زمستان 

یردمیانگین مقا
شدزی سارل جو

جااز ایل بعد 
وایر دمقاه و شد
   .ت
وصلی افایل  

فایله در هی شد
دادنمایش  ۴ 
ستدی ابررکال 
S سه اشدم نجاا

ندربیی مترراناپا 
atch.rnd :همگن
ch.nndای فاصله

لو و زهرا رضايي نده

پاي، 2  ي ، شماره30سال 

می مل مقایسه
فایله در ی شد
فاو صلی اایل 
شزی سارل جو

سته اشدداده ش 
درگسسته  یا

جانهی متغیرها
ولجددر ت که 
لین مثای در ا

StatMatchی 

روشبه سه ه شد
هی هاوهگرفتن گر

Ma  نگی فدربیو
  

هادي خدابن 

س، ي آمار رسمي ايران

شاملدی بررکا 
جانهی ارمقدو 
فادر گسسته ی 

فایله در هی شد
نمایش ۳ ولجد

 نسبی متغیرها
مای یع حاشیهز

ستالی صایل 
زیسارجوی ال
یبسته و Rار فز

(Dono  جانهیشو
نظر گدر تنها با  

atch.knnd :مگن

هاي ي بررسي مجله    ...

لین مثا در ا
وصلی افایل ر 

یسبی متغیرها
جانهی متغیرها

جو  ۳ شکلدر 
نیاوایع فرزتو 

زسی توربرو  )
فایدر قعی  وا
کیفیت بای  هد

فا منرده از ستفا

(orقعی وایر دمقا
ک ومشتر  متغیر
همی هاوهگر ک و
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  ...................

زیسارجو
درپیوسته 

نی نساوافر
ای حاشیه

دست که ا
ی مقایسه

)۴ ولجد(
یهاارمقد
هندد ننشا

سابخش با 
  

م -۳شکل 
نظر گرفتن 
کمتغیر مشتر
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فایل ه و هنددفایل در قت ران وفعاليت گذوه گر ۹ ه درشده ندراگذت مقایسه میانگین ساعا- ۳ ولجد
 یمترراناپا زیسارجو یهاروش تفکیک به زی شدهسارجو

 قتران وگذی فعالیتهای طبقهبند
(ICATUS)  

از فایل قبل 
  زیسارجو

  )صلیافایل (

  )هجانهی شد(زی سارجواز فایل بعد 
 فیدنگی تصادربی

(Match.rnd)  
 فیدنگی تصادربی

(Match.knnd)  
نگی دربی

 ای فاصله
(Match.nnd) 

  ۷۱۶/۲  ۷۰۸/۲  ۷۵۳/۲  ۷۵۲/۲ شغلیی فعالیتها ر وکا
  ۳۸۶/۳  ۳۹۹/۳  ۳۹۱/۳  ۴۵۱/۳ داریخانهی فعالیتها
  ۰۳۵/۰  ۰۳۳/۰  ۰۳۴/۰  ۰۳۴/۰ خیریهو طلبانه ی داوفعالیتها
و شی زموی آفعالیتها

 یگیرافر
۲۲۷/۰  ۲۴۶/۰  ۲۳۱/۰  ۲۴۱/۰  

  ۱۵۹/۱  ۱۲۵/۱  ۱۴۱/۱  ۱۴۲/۱ جتماعیاکت رمشا
  ۳۶۹/۰  ۳۷۳/۰  ۳۵۷/۰  ۳۵۳/۰  سرگرمیو تفریح 

  ۲۸۱/۰  ۳۰۳/۰  ۲۸۰/۰  ۲۷۳/۰ شیی ورزفعالیتها
  ۲۳۰/۲  ۲۱۷/۲  ۲۳۰/۲  ۲۹۱/۲ جمعیی سانههاده از رستفاا

  ۸۵۱/۱۳  ۶۰۸/۱۳  ۵۶۴/۱۳  ۵۷۵/۱۳ قبت شخصیامراری و نگهد
  ۲۴  ۲۴  ۲۴  ۲۴ )برحسب ساعت(جمع 

  

  

زی سارجواز بعد و قت قبل ران وفایل گذدی در قتصااضع فعالیت ومتغیر ای یع حاشیهزتو -۴ ولجد
   .دیقتصااضع فعالیت ومتغیر ای یع حاشیهزتشابه توم تشابه یا عدانمیزو 

وضع 
فعاليت 
  اقتصادي

روش جورسازي   اي توزيع حاشيه
  درنگي تصادفي بي

  معيارهاي تشابه يا عدم تشابه
وقت   گذران نيروي كار

(قبل از 
  جورسازي)

وقت   گذران
(بعد از 

  جورسازي)

شاخص 
عدم 
  تشابه

تداخل دو 
  توزيع

ضريب 
  باتاچاريا

فاصله 
  هلينجر

  002/0  997/0  999/0  004/0  (Match.rnd)  355/0  361/0  358/0  شاغل
  005/0  994/0  999/0  004/0 (Match.knnd)  059/0  052/0  050/0  بيكار

  005/0  994/0  999/0  004/0  (Match.nnd)  585/0  587/0  592/0  غيرفعال
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 ینتیجهگیر -۶
از سمی ر رمادی در آمتعدی هادبررکاری مازی آسارمختلف جوی هاده از روشستفاا

زی آدرس سارجوزی و سابچورچا، بیشتری منبع جدید با پوشش متغیرهاد یجااجمله 
ی هالسادر ست که اموضوعاتی  ازجامعه اد فراقت ران وگذی هارماآسی ربر .دارد
به  .ستاگرفته ار قردی قتصاو اجتماعی ن امحققاان و یزرتوجه برنامهرد خیر موا

ی ها یگیررمام آنجای و اگیررماآیک در نظر رد موی یش پوشش متغیرهاافزر امنظو
در مهم ت موضوعااز ها ردکول رتصاو اطالعاتی ا بعمنازی سارجو، میخته مدآ

منبع زی دو سارین مقاله با جودر ا .ستر اهر کشوری در مام آنظازی سارنمد
 نمکا، اطالعاتیایک منبع در نظر  ردموی یش پوشش متغیرهاافزابر وه عال، طالعاتیا

  .سته اهم شدافرن همزمار ندگی به طور و زتحلیل کیفیت کا
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