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 .دار مکاتبات ی عهده نویسنده*
  .۴/۹/۱۳۹۲ :پذیرشتاریخ ، ۲۵/۹/۱۳۹۱ :دریافتتاریخ 

  

  های تلفنی آمارگیری

ـــی ـــی نجیب ـــید مرتض ـــوادی، *,‡,†س ـــریم ج ـــورینی، †م ـــان ن ـــرگس مرج ، ن
  مرضیه همتیو  کاظمی موسی

  آمار ی پژوهشکده †
  دانشگاه شهید بهشتی ‡
 مرکز آمار ایران  

یافته متداول اسـت،  سالیان بسیار دور در کشورهای توسعههای تلفنی از  آمارگیری: چکیده
علـت پـایین بـودن پوشـش تلفـن رواج نیافتـه  اما این روش در کشورهای در حال توسعه به

ی  های اخیر، در ایـن کشـورها بـا افـزایش پوشـش تلفـن، از مصـاحبه هرچند در سال ،است
ــه ــی ب ــتفاده می تلفن ــع آوری داده اس ــک روش جم ــود عنوان ی ــی،  ر آمارگیرید. ش ــای تلفن ه

شوند لذا خطاهای  تلفن انتخاب می ی های مختلف شماره گیری از چارچوب واحدهای نمونه
. شوند های مناسب تعدیل می شیوه پاسخی به آمارگیری نظیر خطاهای پوشش و خطاهای بی

رهـای عنوان یکی از ابزا گیری، تلفن تنها به نظر از طرح نمونه  های تلفنی، صرف در مصاحبه
هـای آمـارگیری  ها و روش در ایـن مقالـه، نظریـه. گیـرد آوری داده مورد استفاده قرار می جمع

ی  عالوه بر آن، امکـان اسـتفاده از مصـاحبه .شود های تلفنی ارایه می تلفنی و فنون مصاحبه
  .گیرد های خانواری مرکز آمار ایران نیز مورد بررسی قرار می تلفنی در آمارگیری

 ی های مصـاحبه ؛ تکنیکCATIتلفنی؛  ی تلفن؛ آمارگیری تلفنی؛ مصاحبه :دیواژگان کلی
  .تلفنی
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   مقدمه -۱
دهــم مــارس ســال (از زمــان اختــراع تلفــن توســط الکســاندر گراهامبــل و اولــین بــاری کــه 

تـا آن زمـان . گذرد سال می  ۱۳۵ صدای انسان از طریق یک سیم منتقل شد، تنها ) ۱۸۷۶ 
برقراری ارتباط تنها از طریق سیم در دو مکان متفاوت به فکر هیچ انسـانی خطـور نکـرده 

سال   ۴۰ در حدود . اما اختراع تلفن یک تحول جهانی در صنعت ارتباطات ایجاد کرد. بود
های  تا سـالپیشرفت تلفن . ای برقرار شد اولین ارتباط تلفنی بین قاره  ۱۹۱۴ بعد در سال 

درصـد از   ۹۵ ،  ۱۹۷۶ زیادی قابل توجه نبود امـا یکبـاره بـا یـک جهـش ناگهـانی تـا سـال 
استفاده از تلفن ثابت  ی در ایران نیز پیشینه. های آمریکایی از تلفن برخوردار بودند خانواده

هجـری خورشـیدی، یعنـی حـدود چهـارده سـال پـس از   ۱۲۶۹ برای نخستین بار بـه سـال 
گـردد و ایـن آغـاز  می اختراع تلفن، در تهران بین دو ایستگاه ماشـین دودی و شـهرری بـاز

هـای زمـانی  بررسی ارتباطات تلفنی در کشـور نیـز طـی دوره. ورود تلفن به کشور ایران بود
ات رونـد رو بـه رشـد و های اخیـر ایـن ارتباطـ آن است کـه طـی سـال ی دهنده گذشته نشان

میلیـون   ۲۵ اکنون طبق آمار شرکت مخابرات ایران در حدود  هم. تکاملی را آغاز کرده است
همچنین بر اساس اطالعات . میلیون تلفن همراه در کشور موجود است  ۵/۳۵ تلفن ثابت و 

داد عبـارتی دیگـر تعـ همرکز آمار ایران نرخ پوشش تلفن یا بـ  ۱۳۸۵ مستخرج از سرشماری 
درصــد   ۶۵ درصــد و در منــاطق روســتایی   ۸۸ خانوارهــای دارای تلفــن در منــاطق شــهری 

  . باشد می
یـک  عنوان بـههای مربوط به آن، امروزه از تلفـن  با همگانی شدن تلفن و کاهش هزینه

اسـتفاده ... ها، مراکز تجـاری و  آوری اطالعات آماری از خانوارها، کارگاه ابزار مهم در جمع
گیـری، جهـت کـاهش  یـک روش اطالع عنوان بـهاز تلفـن  اسـتفاده مثال، عنوان به. شود می

هـا  ها و آمارگیری در سرشـماری توانـد میهزینه و سهولت در دسترسی به واحدهای آمـاری، 
عالوه بر آن، امکان انتخاب آسان نمونه . در کنار روش حضوری و اینترنتی مورد توجه گیرد

به جامعه، موجـب اسـتفاده  ها آناز بین واحدهای جامعه، قابلیت اعتماد به نتایج و تعمیم 
  .ستکامالً مستقل نیز تحت عنوان آمارگیری تلفنی شده ا صورت بهاز تلفن 

های خـانواری مـورد اسـتفاده  بار در آمارگیری ای که تلفن برای اولین یکی از دالیل عمده
تر  هزینه ارتباط تلفنی به مراتب کم. ها بوده است آوری داده جمع ی قرار گرفت، کاهش هزینه

از . تر است گر و هم برای پاسخگو راحت رو است و غالباً هم برای مصاحبه در از ارتباط رو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

os
s.

sr
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 20

https://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-43-fa.html


 161                                                                  هاي تلفني آمارگيري

   .....................  178 -159 ، صص1391 زمستانو  پائيز، 2  ي ، شماره23سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

شده است و حتـی  های خانواری از تلفن استفاده می در آمریکا برای آمارگیری  ۱۹۳۰ ی  دهه
خانوارهـا  ی ای از همـه ها به زیرمجموعـه در همان زمان نیز معلوم شده بود که این آمارگیری

در   ۱۹۶۰  ی این روش با افزایش نسبت خانوارهـای دارای تلفـن در دهـه. شوند محدود می
بـا پیشـرفت تکنولـوژی،   ۱۹۸۰  ی از دهـه. آمارگیری بازرگانی متداول شدی ها نابین سازم

اکنون نیز  هم. های تلفنی استفاده شد یک ابزار کمکی در آمارگیری عنوان بهاستفاده از رایانه 
  .این روش در آمارگیری کشورهای پیشرفته در حال استفاده است

 ی مصـاحبهدر حال حاضر آمریکـا یکـی از کشـورهایی اسـت کـه از آمـارگیری تلفنـی و 
ــی اســتفاده می ــد تلفن ــن کشــور، از . کن ــی در طرح ی مصــاحبهای همچــون  هــای اصــلی تلفن
کنــد و آمــارگیری تلفنــی را بــرای  آمــارگیری جــاری جمعیــت اســتفاده می سرشــماری ملــی و

هـای سـالمت ماننـد  ، طرح)اوقـات فراغـت(ن گیری نظیـر اسـتفاده از زمـا  های نمونه طرح
در . دهــد مــورد اســتفاده قــرار می... آمــارگیری ســالمت زنــان، آمــارگیری ســالمت دنــدان و 

آلمـان، ( های جهانی گالوپ، در کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، اروپای غربی نظرسنجی
هـا  تلفن داشتن لیسـتی از دلیل به... استرالیا، ژاپن و  ،)ایتالیا، فرانسه و سوئیس انگلیس،

از آمارگیری تلفنی و در کشورهایی همچون آمریکای التین، روسـیه و  ها آنو ساختار منظم 
آوری  جمع منظور بهچهره به چهره  های مصاحبهجای آسیا و خاورمیانه و آفریقا از  تقریبًا همه

خــود ماننــد هــای  کشــور کانــادا در حــال حاضــر در اکثــر طرح. شــود میاطالعــات اســتفاده 
از تلفـن ... کانـادایی و  ی سرشماری ملی، آمارگیری نیروی کار، آمـارگیری سـالمت جامعـه

کشـورهایی همچـون . کنـد آوری و تکمیل اطالعـات اسـتفاده می ابزاری جهت جمع عنوان به
هـای خـود همچـون  گیری آلمان، فرانسه سوئیس، استرالیا، انگلیس و اسپانیا در اکثر نمونـه

  . کنند تلفنی استفاده می ی مصاحبهیروی کار از آمارگیری ن
هـا، ابتـدا آمـارگیری  آشنایی بـا مـوارد کـاربرد تلفـن در آمارگیری منظور بهدر این مقاله، 

تلفنـی معرفـی و  ی مصـاحبهسـپس . شـود میتلفنی معرفـی و مسـایل مربـوط بـه آن ارایـه 
ستفاده از هـر دو نـوع کـاربرد در نهایت نیز امکان ا. شود میهای مربوط به آن ارایه  تکنیک

خـاص  طور بـههای خانواری مرکز آمار ایران، مورد بررسی قـرار گرفتـه و  تلفن در آمارگیری
 .شود میها ارایه  تلفنی در آمارگیری ی ها و معایب استفاده از مصاحبه مزیت
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  آمارگیری تلفنی -۲
خـاص از آمـارگیری، تحـت ای  هـا، سـبب ایجـاد شـاخه امکان استفاده از تلفن در آمارگیری

های موجود در این نـوع  نمونه. شده است) Telephone Survey(عنوان آمارگیری تلفنی 
خـانگی  صـورت به توانـد میشوند کـه  انتخاب می  تلفن ی های شماره آمارگیری، از چارچوب

 ،پاسخی بیگیری مانند خطای  آمارلذا خطاهای . ، اداری، تجاری یا فردی باشند)خانواری(
دهــی خــاص روش آمـارگیری تلفنــی کنتــرل  هـای وزن بــا تعــدیل...  خطـای عــدم پوشـش و

  . شوند می

  گیری در آمارگیری تلفنی های نمونه روش -۱-۲
تعیـین  منظور بـهها  تلفن ی هایی از شماره استفاده از آمارگیری تلفنی، مستلزم انتخاب نمونه

گیری پایه که برای این انتخاب به کار  فنون نمونه. گیری برای مصاحبه است واحدهای نمونه
گیری مـورد  نمونـه دیگـر هـای روش شوند، در واقع همان فنونی هستند که دراغلب گرفته می

ی تلفنی، دارای  های مورد استفاده برای انتخاب نمونه ولی چارچوب. گیرند استفاده قرار می
ای بـرای  ای ویـژه هـای نمونـه ی منحصر بفرد هستند که بـه سـبب آن، طرح چندین خصیصه

های مورد اسـتفاده، از کشـوری بـه  چارچوب. های تلفنی بسط و تدوین شده است آمارگیری
تفـاوت ) ماننـد خـانوار در برابـر کارگـاه(دیگر و از یـک نـوع واحـد بـه واحـد دیگـر  کشور
های موجـود  ی چارچوب گیری تلفنی از خانوارها باید با بررسی دقیق خصیصه نمونه. کند می

هــایی بــا  گیری متفــاوتی بــرای انتخــاب نمونــه از چارچوب هــای نمونــه روش. شــروع شــود
یکـی از ایـن سـه نـوع  صـورت بههای مزبور غالباً  ه روشاند ک های خاص ابداع شده ویژگی
  :شوند بندی می زیر رده
ــه روش .۱ ــای نمون ــماره ه ــری ش ــادفی گی ــام تص ــری ارق  Sampling(RDD)( گی

Random Digit Dialing (تلفن ی مبتنی بر چارچوب شماره. 
) List-Assisted Sampling(گیری با چارچوب فهرست ساده  های نمونه روش .۲

هـایی بـر اسـاس ایـن  یـا چـارچوب(های راهنمای تلفن  عات در کتابچهکه از اطال
 .کند های تلفنی استفاده می برای تولید نمونه) کتابچه
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شـامل چـارچوب ) Multiple frame(گیری چارچوب چندگانـه  های نمونه روش .۳
 .های بازرگانی راهنمای تلفن یا فهرست ی ها و کتابچه تلفن ی شماره

و  ]۲۳[ ، واکسبرگ]۲۲[ ، سودمن]۱۷[ ارایه شده توسط میتوفسکیگیری  های نمونه طرح
کاسـادی و . هـای تلفنـی هسـتند  گیـری در آمارگیری هـای نمونـه از جملـه روش ]۲۱[ پوتوف

هـا مقایسـه  ها و اریبی هـای مـذکور را بـا در نظـر گـرفتن هزینـه کارایی طرح ]۵[ لپکوسکی
هـای خـانواری در  برای آمارگیریهای چارچوب دوگانه را  روش ]۲[ بنت و استیل. اند کرده

  .اند مقیاس بزرگ پیشنهاد کرده

  های تعدیل آن عدم پوشش در آمارگیری تلفنی و روش -۲-۲
تـوان بـه  های خـانواری، می آمارگیری تلفنی در جامعـه  ی استفاده از روش در بررسی پیشینه

ی هـدف محـدود بـه  مـارگیری تلفنـی، جامعـهکـه در آ این موضوع پی برد کـه بـا وجـود ایـن
ی خانوارها در نظر گرفته  باشد، اما نتایج مربوط به آن برای همه خانوارهای دارای تلفن می

درصد خانوارهای آمریکا تلفن ندارنـد و درصـد   ۵ مثال طبق آمار، تقریبًا  عنوان به. شود می
با اینکه نـرخ . درصد است  ۴ ریبًا کنند، تق اشخاصی که در خانوارهای بدون تلفن زندگی می

برای برخی پژوهشـگران اطمینـان بخـش باشـد،  تواند میکلی عدم پوشش کوچک است و 
ها کــه ممکــن اســت بــا متغیرهــای مــورد  امــا عــدم پوشــش برحســب تعــدادی از مشخصــه

مشخصـات . تر اسـت گیری در یک آمارگیری وابسته باشند تا حـدودی قابـل مالحظـه اندازه
ی خانوارهـا. خانوارهای بدون تلفن، در مطالعات متعددی مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت

مشخصات جغرافیایی، اندازه  دلیل بههای متفاوتی از قبیل عدم پوشش  بدون تلفن، ویژگی
یا بعد خـانوار، درآمـد، وضـعیت اشـتغال، سـن سرپرسـت خـانوار، نـوع واحـد مسـکونی، 

ها ممکـن  نرخ عدم پوشـش در بعضـی زیرجامعـه. دارند... وضعیت تاهل، نژاد، قومیت و 
ایش یابد و این سطحی است که از نظر کسانی کـه بایـد از تر افز درصد یا بیش ۱۵ است تا 

های کوچک تهیه کنند، غیـر قابـل قبـول  وردهایی برای زیرگروهاآمارگیری، بر های دادهروی 
ــرای جبــران عــدم پوشــش خانوارهــا وجــود دارد کــه  روش. شــود میتلقــی  هــای مختلفــی ب
  :ند ازا عبارت ها آنترین  متداول

 ی تلفـن و کتابچـه ی زمان از چارچوب شماره هم ی استفاده( نهاستفاده از چارچوب دوگا .۱
 ؛)راهنمای تلفن
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 ؛)مارگیری حضوری و آمارگیری تلفنیآ(های آمارگیری آمیخته  استفاده از روش .۲
    .)بندی پساطبقه(ها  تعدیل وزن .۳

دو روش اول، قبل از آمارگیری یا حین اجرا قابل استفاده هستند و روش سوم پـس از 
باشـــد و در اغلـــب  وردهـــا قابـــل اســـتفاده میاهـــا و بر ی وزن هنگـــام محاســـبهاجـــرا در 
و  ]۱۵و  ۳[، روش دوم، در ]۱۲[ت در روش نخســ. شــود میهــای تلفنــی انجــام  آمارگیری

دهـی اسـت و در آن از  جزئیات رهیافت مربوط به روش سوم که روشی متـداول بـرای وزن
نیـز رهیافـت  ]۱۱[. ارایـه شـده اسـت ]۶[، در شـود مییک یا چند متغیـر کمکـی اسـتفاده 

  .اند  مذکور را تعدیل کرده

  های تعدیل آن  در آمارگیری تلفنی و روش پاسخی بی -۳-۲
ی  هـای تلفنـی، تمـام اطالعـات مـورد نظـر از همـه این یک امر نادر اسـت کـه در آمارگیری

اطالعی  گیری به دست آید و ممکن است برخی از خانوارها پاسخگوی هیچ واحدهای نمونه
مثال در طی اجرای آمارگیری، تلفن بدون جواب زنگ  عنوان به). واحد پاسخی بی(نباشند 

گیر است، پاسـخگو حاضـر  گذارد، تلفن روی پیغام گوشی را می خورد، فرد پاسخگو فوراً می
به همکاری نیست، پاسخگو قادر به پاسخگویی نیسـت، پاسـخگوی مطلـع وجـود نـدارد و 

 خانوارهای دیگـر ممکـن اسـت تنهـا بـه تعـدادی از سـؤاالت پاسـخ دهنـدکه  در حالی. غیره
را هـر چنـد کـم  پاسـخی بیاین بسیار حائز اهمیت است کـه مـوارد  بر بنا). قلم پاسخی بی(

شدن براوردهای مورد نظر طـرح را کـاهش   باشد، در نظر بگیریم تا با این کار امکان اریب
کند و درآمـد نسـبتًا بـاالیی  ی شهری زندگی می قهمثال فردی که در یک منط عنوان به. دهیم

این عدم حضور بخش  بر بنا. گیری شرکت کند تری در نمونه دارد، ممکن است با احتمال کم
وردهــای میــانگین درآمــد خانوارهــا، پیشــرفت ادر بر توانــد میزیــادی از ایــن قشــر جامعــه 

اطالعـی برخـی  نی، منجـر بـه بیموارد در آمارگیری تلفاین . تحصیلی و غیره تأثیرگذار باشد
. شـوند پاسـخ برچسـب زده می واحـد بی عنوان بـهطور کلـی  بههای نمونه شده و همگی واحد

شـده، تنهـا بخشـی از اطالعـاتی کـه از  گیری پاسخ، برخی افـراد نمونـه عالوه بر واحدهای بی
ایـن  بر بنا. شوند جزئی می پاسخی بیاین منجر به  بر خواسته شده را پاسخ داده و بنا ها آن
در آمارگیری، در واقع شکست در به دست آوردن اطـالع کامـل از  پاسخی بیتوان گفت  می
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بـه سـه دلیـل بـر نتـایج تحقیـق  پاسـخی بیهای تلفنـی،  در آمارگیری. واحدهای نمونه است
  :تأثیرگذار خواهد بود

ی  مورد نظر جامعـه یپارامترهاباشد و براورد  ان مییگو پاسخ های داده یها بر مبنا آماره .۱
و  یفیتوصـ ی بالقوه بر هر دو آمـاره صورت به پاسخی بیخطای . ب خواهد شدیار یتلفن

 .رگذار استیتاث یاستنباط
 . براوردها خواهد شد یبیه منجر به ارکاهش داده کنمونه را  ی اندازه پاسخی بی .۲
هـا  ن تـالشیـا. ابـدی یش مـیافـزا پاسـخی بیاهش کـ یبا تالش برا یریآمارگ یها نهیهز .۳

سـتند، یگـو ن ه پاسـخکـاسـت  ییها نمونه یها تلفن ی شماره ی چندباره یریگ شامل شماره
رار کـت دلیل به یریآمارگ ی شدن دوره یت و طوالنکمشار یل برایر متمایغ ب افرادیترغ

  . پاسخ است یهای ب شماره
ش از یمثال معموالً زنان ب عنوان به. باشد ها تصادفی نمی یریتر آمارگ شیدر ب پاسخی بی

تـر از منـاطق روسـتایی  در مناطق شهری بیش پاسخی بیدارند،  ییل به پاسخگویمردان تما
بـه پاسـخگویی نسـبت بـه افـراد دارای  یتـر ل کـمیـتـر تما است، افراد بـا تحصـیالت پـایین

. ری دارنـدت کم پاسخی بیدار در مقایسه با زنان شاغل  زنان خانه تحصیالت باالتر دارند و یا
ه بـا کـا خانوارهـا وجـود دارد یـدر افراد  ییها ه مشخصهکدهد  ینان مین شواهد به ما اطمیا

 یین اخـتالف در نـرخ پاسـخگویـا. مرتبط است یریآمارگ کیبه  ها آن ییاحتمال پاسخگو
  . شود میده یز دینسبتًا باال ن ییبا نرخ پاسخگو ییها یریدر آمارگ یحت

. اسـت تعـدیل وزن ورد پارامترهـای جامعـه،ابـر یبـیاهش ارکـرد در کین رویتر متداول
 یکـمکن متغیرهـای مـورد مطالعـه و متغیرهـای یبـ یبـه همبسـتگ یتعدیل وزنـ یندهایافر

کـه  پاسـخی بی یهـا یبیار تواند میبالقوه  صورت به یده عموماً اصالحات وزن. دارد یبستگ
ولی . اهش دهدکل است را یو تما یناشی از اثرات غیر تصادفی در آمارگیری مانند دسترس

دهی نیز به خوبی  که منشأ تصادفی دارند، ممکن است با تعدیل وزن پاسخی بیسایر منابع 
در ارتبـاط باشـد و بـا  یرین است با موضوع آمـارگکل فرد پاسخگو ممیتما. کاهش نیابند

بـا  یریگآمـار کیـمثـال در  عنوان به. های جمعیتی همبستگی باالیی نداشته باشد مشخصه
اربران کـه کـباشند  ییها آن تواند می یژگین ویدر زندگی روزمره، ا ینولوژکاربرد تکموضوع 

تـر دیـده و نسـبت بـه  را جـذاب یرینترنـت باشـند، لـذا موضـوع آمـارگیا ایـوتر یامپکفعال 
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 ی کـه دربـاره یریآمـارگ کییا مثالی دیگر در . دارند ییبه پاسخگو یتر شیل بین تمایریسا
 یتر نییت پاکباشد، مشار می یا خشونت خانگیر استفاده از دارو یموضوع حساس نظ کی

  .شود می، تجربه کنند مین موارد صدق یه در اک یافراد یبرا
  :برای میانگین نمونه، تابعی از دو فاکتور زیر است پاسخی بیاریبی ناشی از 

 اند نسبتی از جامعه که پاسخ نداده.  
 پاسخ های پاسخگو و بی مورد نظر در جامعه بین گروه ی اختالف میانگین مشخصه. 

در  پاسـخی بیو کـاهش اریبـی ناشـی از  دهـی های متعددی برای افزایش نـرخ پاسـخ روش
گر مجبور باشد چند  در یک مصاحبه ممکن است مصاحبه. های خانوار وجود دارد آمارگیری

کننده در ایـن  های زیاد مصاحبه تالشدر واقع با . مرتبه تماس بگیرد یا به افراد مراجعه کند
گیــری اغلــب  ایــن طراحــان نمونــه بــر بنــا. ناپــذیر اســت امــری اجتنــاب پاســخی بیزمینــه، 
هــای تعــدیل  ســه روش زیــر روش. دهنــد ه مــییــارا پاســخی بیهــایی را بــرای جبــران  تعــدیل

  :واحد است پاسخی بی
 بـاالتر از آن چـه مـورد نیـاز اسـت   ی نمونـه نمونه؛ با در نظر گرفتن اندازه ی تعدیل اندازه
  .مورد انتظار را نیز به حساب آورد های پاسخی بیتوان  می
 پاسخ با خانوارهای دیگری کـه در نمونـه  یند جایگذاری خانوارهای بیاجانشین کردن؛ فر

  .پاسخ باشند ی خاصی، شبیه خانوارهای بی طوری که خانوارها نسبت به مشخصه نبوده به
  پاسخی بیجبران  منظور بهتعدیل وزن نمونه.  

ی وزن  محاسـبه :گیـرد ، در چهار مرحله صـورت میپاسخی بیتعدیل وزن نمونه برای جبران 
ی نـرخ پاسـخ مـوزون بـرای هـر زیرگـروه،  هـا و محاسـبه بندی نمونه بـه زیرگروه پایه، تقسیم

ی  شــده ی وزن تعــدیل محاســبههــا و ســرانجام  اســتفاده از عکــس نــرخ پاســخ بــرای زیرگروه
  .آمده است ]۱[تر در این خصوص، در  نتایج بیش .برای هر واحد نمونه پاسخی بی

  های آن  تلفنی و تکنیک ی مصاحبه -۳
مثال اسـتفاده از  عنوان به. های زیادی دارند رو در رو تفاوت ی مصاحبهتلفنی و  ی مصاحبه
تلفنـی غیـر ممکـن  ی رو در رو، در مصـاحبه ی مصـاحبههای غیر کالمی متـداول در  عالمت
محدود بودن ظرفیت کانال ارتباطی از طریق تلفن، احتمال غیر قابل فهم  دلیل بهلذا . است

هـا بـین ایـن دو  دیگـر اخـتالف. سـازد بودن یکسری سواالت برای پاسخگویان را ممکن می
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سـری آداب و  یـکهـای ادراکـی و  تر بوده و شامل مکـانیزم تر و حساس روش خیلی ظریف
هـای  تری نسبت بـه محـاوره ارتباط با تلفن ممکن است از صمیمیت کم. رسوم خاص است

عدم توانایی در دیدن طرف مقابل ممکن است منجر بـه افـزایش . رو در رو برخوردار باشد
کنـد  که آیا پاسخگو چیزی را که آمارگیر سعی می عدم اطمینان از طرف پاسخگو شود و این

هـای  حضوری که اغلب با عالمـت ی کلی کیفیت مکالمه طور بهفهمد یا خیر؟  میمنتقل کند 
ــاط ــی در ارتب ــر کالم ــرل  غی ــای رو در رو کنت ــود میه ــش ــیله ه، ب ــی در  وس ــارات کالم ی اظه

عالوه بر این چون تلفـن خـانوار عمومـاً بـرای صـحبت بـا . شود میتلفنی کنترل  ی مصاحبه
ری و یـا کـاری اسـت، بـا هـر نـوع تمـاس ناشناسـی دوستان و خانواده و یا ارتباطات تجا

  .شود میاحتماالً با تردید برخورد 
گر با پاسـخگو اثـر زیـادی روی بیـان و ارزیـابی  حضوری ارتباط مصاحبه ی در مصاحبه

همچنــین ارتبــاط بصــری و . ]۱۴و  ۹[و همچنــین کنتــرل مکالمــه دارد  ]۱۶و  ۱۰[افــراد 
راحتی  هکند که بتواند ب آمارگیر این امکان را فراهم میی آشنایی قبل از مصاحبه، برای  دوره

فـرد مطمـئن و همـدل  عنوان بـهخودش را  ی طبیعی قانونی بودن مصاحبه و وجهه طور بهو 
این مقایسـات داللـت بـر ایـن دارد کـه تلفـن ممکـن اسـت . برای پاسخگو به اثبات برساند

  .لید کندرو در رو تو های مصاحبهتر از  ی با کیفیت کمهای داده
. باشـد با وجود این معایب، آمارگیری تلفنـی و مصـاحبه تلفنـی دارای مزایـایی نیـز مـی

تلفنـی کـم  ی مصـاحبهگـر در  های مصـاحبه مثال این امکان وجود دارد که مزاحمت عنوان به
و همچنین در مواردی که سواالت خیلی حساس هستند حفظ فاصله از طریق تلفن  شود می

هـایی وجـود دارد  تلفنی، تکنیـک ی مصاحبه ی برای کاهش معایب بالقوه. ثر استؤخیلی م
  :ند ازا که عبارت

 )Commitment(تکنیک تعهد 
انگیـزه  ها آنتوان جدیت آمارگیری را برای پاسخگو خاطر نشان کرده و به  از این طریق می

کنـد  مـی عبارت دیگر پاسخگو تعهد هب. های درستی دهد بدهیم تا پاسخگو متعهد شود پاسخ
با این تکنیـک مصـاحبه . های درستی دهد که در پاسخ به سواالت، با وجدان بوده و جواب

بـرای ایجـاد ایـن تعهـد در . آیـد در حکم یک وظیفه و تعهد بـرای پاسـخگو بـه حسـاب مـی
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زیر از پشـت تلفـن بـرای پاسـخگو قرائـت  ی هایی مانند جمله عنوان مثال جمله هپاسخگو ب
  :شود می

قیق، خیلی مهم است که به اطالعات و جزئیات دقیق هر سوال، اگر چه ممکـن در این تح«
ایـن ممکـن اسـت زحمـت زیـادی از شـما . برای شما مهم به نظر نیایـد، برسـیم ها آناست 

آیا امکان دارد که با دقـت روی هـر سـوال فکـر کـرده و . های دقیقی بدهید بگیرد که جواب
  »جواب دقیقی بدهید؟

 )Instruction( تکنیک دستورالعمل
در کنار سعی و کوشش برای انگیزه دادن به پاسخگویان برای ایجاد تعهد در پاسخگو، بهتر 

گر برای پاسـخگو  است دستورالعملی در جاهای مختلف پرسشنامه گذاشته شود که مصاحبه
یکـی . رونـد ها وجود دارد که موازی پیش مـی دو نوع اطالعات در این دستورالعمل. بخواند

طـور  بـه .دهـد ، هدف آمارگیری و دیگری وظایف رسیدن به این هدف را توضیح میها آناز 
  :شود میدستورالعمل در پرسشنامه گنجانده  عنوان بهی زیر  مثال جمله

ایـن . خواهیم تا جـایی کـه امکـان دارد بـه اطالعـات زیـادی برسـیم در این مصاحبه ما می«
و کم اهمیت برسد در صورتی که خیلـی  شامل مطالبی است که ممکن است به نظر کوچک

  ».مهم است
کید قرار گیرید صورت به تواند میهمچنین دستورالعمل    :زیر تکرار و مورد تأ

پیش از این گفتیم که برای یکسری سواالت، شما نیاز دارید که از حافظه خود کمک گرفته «
شـده بیـاد بیاوریـد تـاکنون چیزهـایی کـه از شـما خواسـته . و به دنبال جواب سوال بگردید

و یـا ابـداً مشـکل نبـوده  بـوده ای مشـکل چقدر مشکل بوده؟ آیـا خیلـی مشـکل، تـا انـدازه
  »است؟

دهــد کــه چگونــه پاســخگو بایــد  خــاص شــرح مــی طور بــهصــورت دیگــر ایــن تکنیــک 
  :مثال عنوان به .های دقیق برای سواالت تولید کند جواب

ایـد  برگشته و چیزهایی را که تـاکنون داشـتهبرای این سوال شما احتیاج دارید که به عقب «
  ».ی خیلی گذشته باشدها نابخاطر بیاورید، حتی اگر چه ممکن است مربوط به زم
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 )Feedback(تکنیک بازخورد 
هایی که پاسخگو از جانب آمارگیر در حـین پاسـخ بـه سـواالت  العمل در تکنیک آخر عکس

هـای پاسـخگو  العمـل آمـارگیر بـه پاسـخ عکـس. شـود میکند، بسیار مهـم تلقـی  دریافت می
روی رفتارش و دقت و کامل بودن اطالعاتی کـه  تواند میدهد که  بازخوردی به پاسخگو می

 ی مصـاحبهمثـال ایـن بـازخورد در تعیـین رفتـار پاسـخگو در  عنوان بـه. ثیر گذارددهد تأ می
کشـد تـا پاسـخگو  در این تکنیک آمارگیر مدت زمانی کـه طـول مـی. بعدی تأثیر گذار است

اگر این زمـان . گیرد روی جواب سواالتی که احتیاج به فکر کردن دارد فکر کند را اندازه می
ی زیـر را بـرای  ثانیه طول کشـید، آمـارگیر جملـه ۳تر از  که جواب منفی بدهد کم قبل از این
  :خواند پاسخگو می

 ،چیـزی بـرای افـرادطور که اشاره شد، گاهی اوقات ممکن است بخـاطر آوردن هـر  همان«
تر راجع به آن فکر کنید چیزهـایی را کـه از  سخت و مشکل باشد، شاید اگر شما کمی بیش

  ».اید، دوباره به خاطر بیاورید یاد برده
در موارد دیگر ممکن است بازخوردهای مثبتی هم بکار رود تا بـه پاسـخگو نشـان دهـد 

  :مثال عنوان به. ورده کرده استاکه جواب داده شده اهداف سوال را بر
ایـن تحقیـق بـه دنبـال آن  اطالعـاتی اسـت کـه مـا در ی متشکرم، این در حقیقت مجموعه«

ایـن جزئیـات خیلـی مفیـد . برای ما خیلـی مهـم اسـت کـه بـه ایـن اطالعـات برسـیم. بودیم
  ».هستند
هـر چنـد . تلفنی دارند ی های این چنینی اثرات بسیاری در مصاحبه قطع تکنیک طور به

تلفنـی صـرفاً تبـدیل  ی که این اثرات کم اسـت، امـا چـالش اصـلی ایـن اسـت کـه مصـاحبه
بـدیهی اسـت کـه الگوهـای . تلفنـی نیسـت ی مصـاحبهرو در رو به  ی مصاحبهی روش  ساده

هـای  پاسـخگو و راهکارهـای جـایگزین عالمـت ی مختلف ارتباط، جلـب اعتمـاد و انگیـزه
  .باشند آمارگیری، سطح توقع و عوامل دیگری می ی جامعه بصری، وابسته به

  گر در پاسخگویی مصاحبه  تأثیر صدای -۱-۳
شناســی آن نیــز آشــکارتر  هــا، مشــکالت روش بــا گســترش اســتفاده از تلفــن در آمــارگیری

تـر در مقایسـه بـا  ایـن روش نسـبت پاسـخگویی کـم ی یکی از مشکالت ناشـناخته. شود می
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رو در رو، امتنــاع از پاســخگویی اغلــب عــالوه بــر  های مصــاحبهدر . روش حضــوری اســت
گـر در اولـین مالقـات و معرفـی  محتوای آمارگیری، به احساس پاسخگو نسبت به مصاحبه

ــأثیری کــه ظــاهر مصــاحبه ــر او مــی آمــارگیری و ت امــا در . گــردد ب مــیصــگــذارد، منت گــر ب
گـر مبنـای ارزیـابی قـرار  تلفنی که این شـرایط وجـود نـدارد، صـدای مصـاحبه های مصاحبه

هــای اساســی تأثیرگــذاری بــر  یعنــی خصوصــیات صــدا و الگوهــای کالمــی، پایــه. گیــرد مــی
. منجر به پذیرش یـا امتنـاع از پاسـخگویی گـردد تواند میکند و  شونده را فراهم می مصاحبه

تلفنی، مربوط بـه  ی مصاحبه پاسخی بیدرصد از  ۷۰تا  ۵۰توان گفت حدود  کلی می طور به
ی شـروع مصـاحبه و پـیش از  تر در دقایق اولیه امتناع از پاسخگویی است و این امر بیش

ــین ســؤال رخ مــی ــه. دهــد طــرح اول ــال در بررســی  عنوان ب درصــد از  ۳۰حــدود  ]۱۹[مث
درصـد در حـین معرفـی  ۳۰ها ناشی از ممانعت از پاسخگویی در آغاز مصاحبه،  پاسخی بی

در هنگام فهرست کردن اعضای خانوار و قبل از طرح اولـین پرسـش رخ  آمارگیری و بقیه
تلفنی، در ذهـن خـود بـه یـک نگرشـی دسـت  ی رسد پاسخگویان در مصاحبه نظر می به. داد
ین منظـور ا هبـ. کننـد یابند که بر اسـاس آن مشـارکت در آمـارگیری را پذیرفتـه یـا رد مـی می

ای مقدمه و معرفی آمارگیری، تالش شد تـا نـرخ تمرکز بر محتو ی هایی بر اساس ایده نظریه
نتـایج . ]۲۰ و ۸[تر شود، امـا ایـن کـار بـا موفقیـت چنـدانی روبـرو نشـد  پاسخگویی بیش

گـران  بیانگر ایـن نکتـه بـود کـه تفـاوت در نـرخ عـدم موفقیـت در آمـارگیری بـین مصـاحبه
ــارگیری اســت ــوای آم ــر از محت ــواملی فرات ــف، ناشــی از ع ــه. مختل ــوش دادن ب صــدای  گ

ــه مصــاحبه ــران در مقدم ــه  گ ــرد ک ــت ک ــده را تقوی ــن ای ــارگیری، ای ــی آم ی مصــاحبه و معرف
  .ثر بر پاسخگویی استگرها، عامل کلیدی و مؤ های صوتی مصاحبه ویژگی

  کمک رایانه تلفنی به ی مصاحبه -۴
تلفنـی یـک نیـاز اساسـی  صـورت بهآوری اطالعـات  امروزه استفاده از رایانه در روش جمـع

 ًااز تلفـن صـرفهـایی کـه  هـای تلفنـی و حتـی آمـارگیری از آنجایی که در آمارگیری. باشد می
گـر توانـایی انجـام چنـد کـار  ، مصـاحبهشـود میآوری اطالعـات اسـتفاده  ابزار جمع عنوان به
هـا و  سزمان را ندارد، استفاده از رایانه در ثبت اطالعات، ضبط مکالمـه، مـدیریت تمـا هم
، (CATI)تلفنی با استفاده از رایانـه  ی روش مصاحبه. رسد نظر می هیک نیاز ضروری ب... 
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اجرای الکترونیکـی و  های خـود محـور مثـل پرسشـنامه هـای دیگـر رایانـه در مقایسه با روش
به کمک رایانـه   آوری داده های جمع ترین روش جزء قدیمی های پست الکترونیکی، آمارگیری

)CADAC (در واقع در روش . ]۱۸[باشد  میCATI  سواالت بر روی یک رایانـه ذخیـره
کننـده بـا خوانـدن سـواالت از طریـق تلفـن و عالمـت زدن آن در  شده است و فرد مصـاحبه

کنتـرل  منظور بـهدر ایـن روش، یـک یـا چنـد نـاظر . نماید رایانه اقدام به ثبت اطالعات می
متمرکـز بـودن مرکـز  منظور بـه. نظارت دارنـد کیفیت و حل کردن مشکالت آنی بر روی کار

گیـری  های نمونـه عموماً از طریق یک مرکز تلفن با واحد ها آنآوری اطالعات و کنترل  جمع
امــا ایــن امکــان وجــود دارد کــه بــا وصــل شــدن بــه یــک شــبکه، . شــود میتمــاس حاصــل 

  . کنندگان امکان مصاحبه با فرد پاسخگو را از منزل خود نیز داشته باشند مصاحبه

  تلفنی ی مزایا و معایب روش مصاحبه -۵
حضـوری و اینترنتـی،  ی تلفنـی در مقایسـه بـا مصـاحبه ی یک مزیت قابـل توجـه مصـاحبه
بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و اســتفاده از رایانــه در . کــاهش زمــان آمــارگیری اســت

ایـن . پـذیر شـده اسـت آوری اطالعات حتی در یک روز نیز امکان ها، امکان جمع یریآمارگ
کنـد، امـا در  برابری می) با استفاده از ایمیل(روش از لحاظ هزینه تقریبًا با روش اینترنتی 

های  در بعضـی مـوارد کـاهش هزینـه. تری است کم ی مقایسه با روش حضوری دارای هزینه
. تلفنـی اسـت ی مصـاحبهتـرین علـل توجیـه اسـتفاده از  جمله مهم تلفنی از ی مالی مصاحبه

برخـی فراینـدهای معمـول در  دلیل بـههای ایـاب و ذهـاب و یـا هزینـه  مثال هزینه عنوان به
مجـدد بـه واحـد نمونـه،  ی شـده بـرای مراجعـه ها، نظیر زمـان صـرف عملیات گردآوری داده

در روش تلفنی دسترسـی بـه خانوارهـایی . یابد ای در این روش کاهش می قابل توجه طور به
ها  پاسـخی بی. پذیر خواهد شـد گیر در زمستان امکان العبور و یا برف ی صعبها ناکه در مک

. تر ولی تقریبًا با روش حضوری برابر اسـت در این روش در مقایسه با آمارگیری اینترتی کم
توان از سواالتی در مصاحبه استفاده کرد کـه جـواب  روش اینترنتی می روش تلفنی مانند در

در ایـن . دادن و صحبت کردن در مورد آن برای پاسخگو در مصاحبه حضوری سخت باشـد
تــوان  روش ماننــد روش حضــوری و بــرخالف آمــارگیری اینترنتــی از ســواالت طــوالنی نمی

د و هـم ممکـن اسـت از عالقـه و اشـتیاق بـر تلفن را بـاال مـی ی استفاده کرد؛ زیرا هم هزینه
هـای طـوالنی دارد نیـز صـادق  این موضوع حتـی بـرای سـواالتی کـه بخش. پاسخگو بکاهد
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تـر از روش اینترنتـی  پاسـخگویی بـه روش تلفنـی بـیش توان گفت نرخ نهایت می در. است
  .تر است است اما در مقایسه با روش حضوری، این نرخ پایین

های مصاحبه  ی مورد استفاده در روشها هناافزارهای رای افزارها و نرم با پیشرفت سخت
 CATI  منـابع خطـا در ثبـت اطالعـات را کـاهش داد  تـوان تـا جـای ممکـن راحتـی می هب .

افزارهایی کـه کـامالً هوشـمند، خوانـا و  عبارتی دیگر با مدیریت سواالت با استفاده از نرم به
که برقـراری  از آنجایی. آوری اطالعات افزود رعت جمعتوان به دقت و س راحت باشند، می
، سـرعت بـین سـرور شـود میگویان در این روش از یک مرکـز تلفـن انجـام  ارتباط با پاسخ

تر  لـذا امکـان کنتـرل قـدم بـه قـدم و دقیـق. باشـد ها بسیار بـاال می بانک اطالعاتی و رایانه
ز طریق پیوند با بانک اطالعاتی قدیم ها وجود دارد و امکان دیدن اطالعات پیشین ا بازبین

مـانیتور نمـایش داده  ی در کنـار صـفحه توانـد میاین اطالعات . شود میدر هر لحظه ممکن 
 CATI در روش  .گر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد اطالعــات کمکــی مصــاحبه عنوان بــهشــود و 

هـا  مصـاحبه، دادهدر این روش همزمان با انجام . ها وجود دارد امکان ویرایش همزمان داده
، شـود مینامه بـه رایانـه داده  پرسـش  شوند و چون از قبل فلوچارت ادیت نیز وارد رایانه می

کنـد و ایـن امـر بـه نوبـه خـود  این امر از ورود اطالعات اشتباه و غیرضروری جلوگیری می
  . شود میجویی در زمان  موجب صرفه

 صورت بهحبه از تمامی افراد خانوار توان به امکان مصا از مزایای دیگر روش تلفنی می
این در حالی اسـت کـه در روش حضـوری بعضـاً . فردی و از طریق تلفن شخصی اشاره کرد

تـوان بـه تمـامی اعضـای  افراد خانوار در منزل حضور ندارنـد، امـا بـا اسـتفاده از تلفـن مـی
در این روش نیروهای اجرایی مورد نیاز در مقایسـه بـا . سادگی دسترسی پیدا کرد خانوار به

 ی اما با وجـود ایـن همـه مزیـت دریافـت شـماره .یابد حضوری کاهش می ی مصاحبهروش 
رو  از ایـن. دقت و صحت آن امری مشـکل و زمـانبر اسـت تلفن تماس از خانوار و بررسی

تماس صـحیح دیـده  ی خانوار جهت گرفتن شماره الزم است تمهیداتی پیرامون جلب اعتماد
کــه ممکــن اســت در مــواردی، دسترســی بــه خــانوار نمونــه، از طریــق تلفــن،  یــا ایــن ؛شــود
، تلفـن خـراب شود میباشد، گوشی برداشته ن مثال تلفن قطع می عنوان به. پذیر نباشد امکان

حضـوری مراجعـه  صورت بهلذا بایستی به خانوار . است یا شماره به اشتباه ثبت شده است
  . تماس تلفنی نیز به هزینه آمارگیری حضوری از خانوار اضافه خواهد شد ی شود و هزینه
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در . تر از مصاحبه حضوری اسـت تلفنی کم ی متوسط نرخ پاسخگویی در مصاحبه طور به
ــا  ــرای  ی مصــاحبهحضــوری، در  ی مصــاحبهمقایســه ب ــی ب ــان کم ــی، پاســخگویان زم تلفن

ربـط،  شـده بـی های کسـب حتی ممکن اسـت پاسـخ. ه پاسخ دارندیدر ارااندیشیدن و دقت 
تلفنــی ایــن اســت کــه  ی مصــاحبهیکــی از اصــول . انگارانه باشــد دقــت و ســهل ســطحی، کم

های  تدریجی طرح و برای پایان مصاحبه عجله نشود، امـا در پرسشـنامه صورت بهها  سؤال
طوالنی چنین چیزی ممکن نیست، چرا که در واقع بـه نـوعی مزاحمـت بـرای پاسـخگویان 

  .کند ایجاد می
هــای محلــی متفــاوت، شــناخت قبلــی و دسترســی بــه  و گــویش هــا نادلیــل وجــود زب هبــ

گران تلفنـی بایسـتی  مصـاحبه. محلی الزم اسـتی ها ناگرانی با قدرت تسلط بر زب مصاحبه
شـونده  ارتبـاط بـا مصـاحبه) روابط عمـومی بـاال(ای در برقراری سریع و عمیق  قدرت ویژه
  . های الزم دارد گر و آموزش ی فردی مصاحبه های ویژه این امر نیاز به ویژگی. داشته باشند

  گیری نتیجه بحث و-۶
حاضر، معرفـی دو روش آمـارگیری  ی از اهداف مقالهطور که در مقدمه ذکر شد، یکی  همان

هـای  تلفنی و آشـنایی خواننـده بـا ایـن دو روش بـرای اسـتفاده در طرح ی تلفنی و مصاحبه
 ی مصـاحبهشـده بـر روی آمـارگیری تلفنـی و  بر اساس مطالعات انجام. خانواری بوده است

توان نتیجـه گرفـت کـه در  می کنند، ها استفاده می هایی که از این روش تلفنی و بررسی طرح
ــتفاده از  ــران، اس ــار ای ــز آم ــال حاضــر، در مرک ــی  ی مصــاحبهح ــهتلفن ــزار  عنوان ب ــک اب ی

در دانـیم  طـور کـه مـی همـان. پـذیر اسـت های حضوری امکان گیری، در کنار آمارگیری اطالع
از های ثابت با چارچوب مشـخص کـه عمومـاً های خانواری مرکز آمار ایران، از نمونه طرح

لذا در حال حاضر با توجـه بـه . شود میآیند، استفاده  سرشماری نفوس و مسکن بدست می
) تلفـن ی استفاده از چـارچوب شـماره(شرایط موجود، نیازی به استفاده از آمارگیری تلفنی 

واحـد  عنوان بـهمثـال در آمـارگیری نیـروی کـار، واحـد مسـکونی خـانوار  عنوان بـه. نیست
های نمونه از قبل از آمـارگیری، بـر اسـاس  رو واحد از این. شود میرفته گیری در نظر گ نمونه

هـای موجـود،  چارچوب حاصـل از سرشـماری عمـومی نفـوس و مسـکن، بـر اسـاس روش
حضـوری  صـورت بهانتخاب شـده و اطالعـات مـورد نیـاز از خـانوار سـاکن در محـل فـوق 

فـزایش سـریع آن، اسـتفاده از ، در حالی که با توجه به نرخ پوشش تلفـن و اشود میپرسیده 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

os
s.

sr
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 20

https://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-43-fa.html


 مرضيه همتيو كاظمي  مرجان نوريني، نرگس موسي، مريم جوادي، سيد مرتضي نجيبي                     174

   .....................  178 -159 ، صص1391 زمستانو  پائيز، 2  ي ، شماره23سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

ای  جـایگزین بخـش عمـده تواند میتلفنی  ی مصاحبهپذیر است و  تلفن برای مصاحبه امکان
  .حضوری شود های مصاحبهاز 

آمـارگیری  ی کنـد، کـاهش هزینـه ترین مزیتی که استفاده از تلفن را حائز اهمیت می مهم
کـه نـرخ پوشـش و امکـان دسترسـی  شـود میالبته ایـن مهـم تحـت شـرایطی محقـق . است

ثابـت  ی هایی که نمونه صورت در طرح  در غیر این. گیری به تلفن زیاد باشد واحدهای نمونه
های  به روش دیگری وجود ندارد، آمارگیری بایپاسخ با واحد د و امکان جایگزینی واحد بی

یری طلـب تـری را بـرای اجـرای آمـارگ دیگری مانند حضـوری انجـام شـود کـه هزینـه بـیش
  . کند می

 .باشـد ی کشور بـاال میها ناهای انجام شده، نرخ پوشش در عموم است بر اساس بررسی
اس ضـوابط و مقـررات های خانواری با استفاده از تلفن بر اس رو امکان اجرای طرح از این

های آزمایشی بررسی و میزان استقبال خانوارها مـورد محـک  در قالب طرح دهر طرح، بای
یـک  ۱۳۹۰در ارتباط با استفاده از تلفن در آمارگیری نیـروی کـار، در تابسـتان . قرار گیرد

های اســتان تهــران انجــام شــد و کیفیــت نتــایج  طــرح آزمایشــی بــر روی بخشــی از نمونــه
بـا توجـه بـه اسـتقبال . گرفـتحضـوری مـورد مقایسـه قـرار  ی مصاحبهتلفنی با  ی مصاحبه

منعکس است، ] ۱[خانوارها از این شیوه و بر اساس نتایج طرح مذکور که جزئیات آن در 
تواند نتـایج  ی باالتر می تلفنی با وجود هزینه ی مصاحبهاین امیدواری حاصل شد که اجرای 

  .ل قبول و مناسبی را ارایه دهدقاب
تلفنـی  ی گیری در هر دو روش مصاحبه ر نمونهگیری و غی کنترل خطاهای نمونه منظور به

اکتفـا  هـا آنهایی وجود دارد که در اینجا تنها به گفـتن بخشـی از  و آمارگیری تلفنی تکنیک
هـا، تـا جـای  تکنیک ایـن دقیق ی های آماری با مطالعه الزم است مدیران محترم طرح. شد

تلفنـی،  ی مصـاحبهدر راسـتای اجـرای روش . وردگرها جلـوگیری نماینـداممکن از اریبی بر
هـایی از آن در ایـن مقالـه  مسائل و مشکالتی اولیه و اجرایی فراوانی وجود دارد، کـه بخش

. دهیم ارجاع می ]۱[تر در این خصوص به  گرامی را برای مطالب بیش ی ذکر شد و خواننده
هــای آمــاری کشــورمان و بــه  مــدیران طــرح امیــد اســت کــه مطالــب فــوق بــرای محققــان و

  .خصوص مرکز آمار ایران مفید واقع شود
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  مرضیه همتی
  لیسانس آمار 

  .مرکز آمار ایرانتهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان رهی معیری، 
   m_hematib@yahoo.com: رایانشانی
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