
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                                    
  11-1 ، صص1389 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره21سال  

 ۱۱/۹/۱۳۸۸: ، پذیرش۲۲/۲/۱۳۸۸: دریافت

  نیروی کار از آمارگیری درهاگربراوردواریانس 

 خانی زهره فالح محسن
  ی آمار پژوهشکده

هـایی اسـت کـه بـرای تولیـد  تـرین آمـارگیری آمارگیری نیروی کار ایران یکی از مهم: چکیده
آمار رسمی به صورت فصلی انجام و براوردهای آن در انتهای هر فصل بدون اعـالم میـزان 

هدف این مقاله محاسبه و ارائه واریانس . شود کز آمار ایران منتشر میها توسط مر دقت آن
های این طرح است که به این منظـور بـا اسـتفاده از دو روش جـک نـایف و ورمـا گربراورد

 .های فصل، سال و تغییرات محاسبه شده استگرهای براورد واریانس
 .ایف؛ روش ورمان گیری چرخشی؛ براورد واریانس؛ روش جک نمونه :واژگان کلیدی

  مقدمه -۱
در ایـن . رود ها به شـمار مـی ترین آمارگیری آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران یکی از مهم

ایـن آمـارگیری بـا . شـود گیری چرخشی انجام مـی ها با روش نمونه آمارگیری، انتخاب نمونه
ا در سطح کل ه ی نیروی کار و تغییرات آن های فصلی و ساالنه یابی به شاخص هدف دست

در حال حاضر در نشریاتی کـه مرکـز آمـار .  اجرا شده است۱۳۸۴ها از بهار  کشور و استان
نمایـد براوردهـای  تهیـه مـی" نتـایج آمـارگیری از نیـروی کـار"صورت فصلی با نام  ایران به

هـدف ایـن مقالـه . شـود آمارگیری نیروی کار بدون خطای استاندارد این براوردها ارائـه مـی
در .  واریانس براوردهای سطح، تغییرات و واریـانس بـراورد سـال اسـتی ه و ارائهمحاسب

 . این محاسبات انجام شده استSAS و SUDAANافزار  این مقاله با استفاده از دو نرم
 بـه ایـن  و واریـانس اسـتی  یک نرم افزار تخصصی بـرای محاسـبهSUDAANافزار  نرم

ولـی از آنجـایی کـه . انس متغیرهـا قابـل ارائـه اسـتهای ساده و کوتاه، واری علت با برنامه
افـزار  باشد، واریانس متغیرها با اسـتفاده از نـرم افزار محدود می امکان دسترسی به این نرم
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SASواریـانس بـا ی هـایی کـه بـرای محاسـبه واضح اسـت برنامـه.  نیز محاسبه شده است 
شـده  هـای تهیـه تـر از برنامـه یـدهتـر و پیچ تهیه شده اسـت، طـوالنیSAS افزار استفاده از نرم

 واریانس تغییرات ی منظور محاسبه برای مثال به. (باشد  میSUDAANافزار  کمک نرم به
شـود در  واریـانس تغییـرات ارائـه مـیCONTRAST  با دستور SUDAANافزار  در نرم

صـورت دسـتور  ها برای واریانس تغییرات بـه  تک تک فرمولSASافزار  صورتی که در نرم
بـا اسـتفاده از روش ورمـا کـه روش تکـرار SAS رافـزا ایـن در نـرم بـر بنا) ید نوشته شودبا

افـزار  هـا محاسـبه شـده اسـت و در نـرم باشـد واریـانس ای برای تقریـب واریـانس مـی ساده
SUDAANتری است استفاده شده است نایف که روش تکرار پیچیده  از روش جک . 

، جمعیــت ۱تــر، جمعیــت فعــال  ســال و بــیش۱۰در ایــن مقالــه متغیرهــای جمعیــت 
ــــت بیکــــار۲شــــاغل ــــال۳، جمعی ــــر فع ــــت غی ــــصادی٤، جمعی ــــشارکت اقت ــــرخ م  ، ن

)۱۰۰(                             نسبت اشتغال ،)۱۰۰(                               و ،
یـانس به عنوان متغیرهای مورد نظر بـرای ارائـه وار                 ) ۱۰۰(نرخ بیکاری 

 انجـام شـده ۱۳۸۴جا که آمـارگیری نیـروی کـار از بهـار سـال  از آن. در نظر گرفته شده اند
 گــر، بــراورد واریــانس براورد۱۳۸۴  بهــار اســت بــراورد واریــانس ایــن متغیرهــا در فــصل

 ایـن گـرتغییرات تابستان نسبت به بهار این متغیرها در این سال و براورد واریانس براورد
 .مذکور محاسبه شده استمتغیرها در سال 

  آمارگیری نیروی کار -۲
ی نیـروی کـار و  هـای فـصلی و سـاالنه یابی بـه شـاخص آمارگیری نیروی کار با هدف دست

روش .  اجــرا شــده اســت۱۳۸۴هــا از بهــار  هــا در ســطح کــل کــشور و اســتان تغییــرات آن
بنـدی اسـت کـه  طبقـهای بـا  ای دو مرحله گیری خوشه گیری آمارگیری نیروی کار، نمونه نمونه

ی دوم، سـه خـانوار مجـاور  گیری مرحله ی اول، خوشه و واحد نمونه گیری مرحله واحد نمونه
ای از  ی بلوکی، یک بلـوک، مجموعـه های دارای نقشه خوشه در نقاط شهری و آبادی. است

چند بلوک کوچک یا قسمتی از یک بلـوک بـزرگ و در سـایر نقـاط روسـتایی، یـک آبـادی 
ای از چند آبادی معمولی کوچک یا قسمتی از یک آبادی معمولی بزرگ  مجموعه، ۵معمولی
 . خانوار را شامل شود۲۰۰اکثر   و حد۱۰۰اقل  طوری که حد است به

به این ترتیب کـه در . شوند بندی می ها طبقه ها، خوشه ی خوشه پس از ساخت مجموعه
جمعیـت خانوارهـای معمـولی ها به طور جداگانه و بر اسـاس  هر استان، شهرها و دهستان

 جمعیت فعال
 تر  سال و بیش۱۰جمعیت 

 جمعیت شاغل
 جمعیت بیکار تر  بیش سال و۱۰جمعیت 

 جمعیت فعال
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انتخاب نمونـه در ایـن . شوند های متناظر منتسب می ها به طبقه بندی و خوشه ساکن، طبقه
در هر فصل، در داخل هـر . شود گیری چرخشی انجام می آمارگیری با استفاده از روش نمونه

مونه الگوی چرخش ن. شود  خانوار مراجعه می۱۲خوشه با توجه به الگوی چرخش نمونه به 
 است، یعنی از هر خانوار نمونه، چهار بار آمارگیری بـه عمـل ۲-۲-۲در این طرح، الگوی 

طور موقت برای  به این ترتیب که خانوار، دو فصل متوالی در نمونه است، سپس به. آید می
گـردد  شود، مجددًا برای دو فصل متوالی به نمونه باز می دو فصل متوالی از نمونه خارج می

به این ترتیب میزان تداخل نمونه بین دو . شود آن برای همیشه از نمونه خارج میو پس از 
 . باشد  درصد می۵۰فصل متوالی، 

)ی اعمـال وزن پایـه  دهـی در سـه مرحلـه در این آمارگیری وزن )w1 تعـدیل وزن بـرای ،
)پاسخی کامل  بی )w2های جمعیتی  بینی ر اساس پیش و تعدیل وزن ب( )w3گیرد  انجام می .

ها و براورد نرخ از تقسیم براوردهای تعداد ضـرب  دهی، براورد تعداد از جمع وزن پس از وزن
 ])۵[و ] ۴[، ]۳[، ]۲([ آید به دست می۱۰۰ در

  براورد واریانس در فصل-۳
ای بـا  گیری نیروی کـار، یـک طـرح چنـد مرحلـه ونهدر این بخش با توجه به این که طرح نم

دلیـل پیچیـدگی طـرح  ی براورد واریانس از روش مستقیم به باشد، و محاسبه بندی می طبقه
ایــن بــا اســتفاده از روش بــراورد واریــانس تقریبــی  بــر پــذیر نیــست بنــا ســادگی امکــان بــه

س متغیرهای جمعیـت براورد واریان ،]۶[نایف  و روش جک] ۸[ شده توسط ورما پیشنهاد
تر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیـت بیکـار، جمعیـت غیـر فعـال،   سال و بیش۱۰

 ۱۳۸۴نرخ مـشارکت اقتـصادی، نـسبت اشـتغال و نـرخ بیکـاری بـرای فـصل بهـار سـال 
 .محاسبه شده است

  روش ورما-۳-۱
اس روش براورد واریانس تقریبی پیـشنهاد شـده توسـط ورمـا کـه بـراورد واریـانس بـر اسـ

شـود یـک  های نهایی یا بر اساس مقایـسه بـین تکرارهـا نیـز عنـوان مـی های خوشه مجموع
های پیچیـده اسـت کـه  ی واریانس در آمارگیری  روش تقریبی براورد واریانس برای محاسبه

 . شود  مقایسه بین تکرارها انجام میبا 
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تصادفی ناهمبسته با امید ریاضی یکسان ای از متغیرهای  مجموعه} iy{فرض کنید 
Yمیانگین .  هستندn مقدار از jy عبارت است از jy y nطوری که   به

( )E y Y و براورد واریانس yصورت زیر است  به : 

var( ) ( )
( ) j

j

y y y
n n

 
  21
1 

های تصادفی ساده هـستند  ها مقادیر صفت مورد نظر در نمونهjyترین مثال،  در ساده
 بجـای یـک jتـوان بـرای مـواردی کـه  همین نظریه را مـی. اند که با جایگذاری انتخاب شده

 بـا .هـا ناهمبـسته اسـت، بـه کـار بـرد  از عناصر که با سایر مجموعهعنصر، به یک مجموعه
ی خطـای  بندی باشـد، بـرای محاسـبه ای با طبقه گیری، چند مرحله فرض این که طرح نمونه

هـای نهـایی در هـر طبقـه صـورت   خوشـه گیری، محاسبه از طریق مقایسه بین مجموع نمونه
ــرد مــی ــایی ی منظــور از خوشــه. گی ــده مــیتکــرار هــم ن( نه ــشکل از )شــود امی ، واحــدی مت

هــای نهــایی بــا بــه کــارگیری یــک روش  هــر یــک از خوشــه. ای از عناصــر اســت مجموعــه
 . شوند ای انتخاب می  نمونه۶هایPSUگیری مشخص از  نمونه زیر

. هـای خطـی را محاسـبه نمـود توان بـراورد واریـانس آمـاره با استفاده از این روش می
ایــن اســت کــه بــرای بــه دســت آوردن براوردهــای مجمــوع و   منظــور از خطــی بــودن آمــاره

بـه بیـان . ها جمع کـرد  طبقهتمامتوان مقادیر را داخل طبقه و سپس روی  واریانس آن، می
 دیگر مجموع جامعه عبارت است از 

h hi hij
h h i h i j

Y Y Y Y     

 :و براورد آن برابر است با
h hi hij hij

h h i h i j

y y y w y     

 hY بـراورد hy اندیس طبقه، h اندیس عناصر، PSU ،j اندیس iدر این روابط 
h بــراورد hiy وزن هــر واحــد، w، )مجمــوع طبقــه(

h

Y

n
 hی   در طبقــهPSU تعــداد hn و

 به این ترتیب. است
 

)۱( 

)۲( 

)۳( 
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  براورد و خطای استاندارد فصل بهار متغیرهای مورد نظر بر اساس روش ورما-۱جدول 

ت  
معی

ج
۱۰

ال 
 س

یش
و ب

عال تر 
ت ف

معی
ج

 

ت 
معی

ج
غل

شا
کار 

ت بی
معی

ج
 

غیر
ت 

معی
ج

 
عال

ف
ت  

شارک
خ م

نر
ادی

قتص
ا

غال 
اشت

ت 
نسب

اری 
بیک

رخ 
ن

 

 %۱۲ %۵/۳۶ %۴/۴۱ ۳۲۹۳۹۳۳۰ ۲۷۹۰۸۶۰ ۲۰۵۰۷۳۵۵ ۲۳۲۹۸۲۱۴ ۵۶۲۳۷۵۴۴ براورد
خطای 

 %۲/۰ %۲/۰ %۲/۰ ۱۶۵۴۱۷ ۴۳۹۳۸ ۱۱۳۱۶۵ ۱۲۱۳۷۰ ۲۰۷۳۹۹ استاندارد

var( ) ( ) ,n h
h h hi

ih h

n y
y f y

n n

 
     


2

1 1 

ین طبقات مستقل است، براوردگر واریانس مجموع عبـارت اسـت و چون انتخاب نمونه ب
 از

var( ) ( ) h h
h hi

h ih h

n y
y f y

n n

  
       

 
2

1 1 

گیری مختلف با  های نمونه ی خطی در طرح  برای براورد واریانس هر آمارهباال ی رابطه
تـوان از آن بـرای  همچنین با بسط این روش مـی. هر درجه از پیچیدگی قابل استفاده است

 . ]۱[های غیر خطی استفاده کرد   آمارهبراورد واریانس
تفکیـک   بـه۸۴های نیروی کار فصل بهار سال   فایل دادهSASافزار  با استفاده از نرم

واریانس هر طبقـه بـا اسـتفاده از .  طبقه تقسیم شد۶۰استان و شهری و روستایی بودن به 
کــر شــده واریــانس کــل کــشور بــا اســتفاده از روش ذ. روش ذکــر شــده محاســبه شــده اســت

، براورد و خطـای اسـتاندارد صـفات مـورد ۱در جدول . باشد مجموع واریانس طبقات می
 . نظر بر اساس روش ورما ارائه شده است

 نایف  روش جک-۳-۲
 ،گیری و ناپارامتری است های باز نمونه این روش که اساساً رایانه مبنا بوده و از جمله روش

 .]۱[گیرد  اریانس مورد استفاده قرار میعنوان یک ابزار قوی برای براورد و به
 

)۴( 
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 نایف  براورد و خطای استاندارد فصل بهار متغیرهای مورد نظر بر اساس روش جک-۲جدول 

ت  
معی

ج
۱۰

ال 
 س

یش
و ب

عال تر 
ت ف

معی
ج
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 شا
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ن

 

 %۱۲ %۵/۳۶ %۴/۴۱ ۳۲۹۳۹۳۳۰ ۲۷۹۰۸۶۰ ۲۰۵۰۷۳۵۵ ۲۳۲۹۸۲۱۴ ۵۶۲۳۷۵۴۴ براورد
خطای 

 %۲/۰ %۲/۰ %۲/۰ ۱۶۶۸۶۴ ۵۱۷۴۹ ۱۱۴۱۱۶ ۱۲۲۳۱۴ ۲۰۸۴۹۰ استاندارد

 
ی  توزیع به اندازه ی تصادفی مستقل و هم نمونه.  پارامتری نامعلوم استفرض کنید 

nصــورت   کــه بــه( , , )ny y y 1 شــود،   نــشان داده مــیˆ ( )S y  عنــوان  را بــه
واریـانس ایـن بـرای بـراورد نـایف،  در روش جـک. دهـد مـی را بـه دسـت براوردگری از 

کنار گذاشـته مـی  هر بار یکی از مشاهده،دگربراور هـا،  شـود و بـر اسـاس سـایر مـشاهده ها 
)عبـارت دیگـر اگـر  بـه. شـود محاسبات الزم انجام می ) ( , , , , , )i i i ny y y y y  1 1 1  ،

ــاه  آن )گ )
ˆ ( )i iS y  . ــرای ــراورد حاصــل ب ــار گذاشــتن ب امــین مــشاهده i پــس از کن

 :شود صورت زیر تعریف می به
ˆ ˆ( ) , ,...,i in n i n      1 1 

 شود و  مقادیر گفته می ها نیز شبهi تعداد تکرارهاست و به nکه 
ˆ ˆ( )( )i n

n
         1 1 

براورد جک نایف از  است که در آن în
  1.  براورد واریانس بـا اسـتفاده از

 :]۹ [شود صورت زیر تعریف می این روش به
ˆ( ) ( ) ( )

( )

n n

i i
i i

n
V

n n n
    

 


   

     2 2

1 1

1 1
1 

 بـراورد واریـانس ]۷[نایف   و انتخاب روش جکSUDAANافزار  با استفاده از نرم
 .اند  ارائه شده۲جدول شده در سطح ملی در  متغیرهای انتخاب

 

)۵( 

)۶( 

)۷( 
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  براورد و خطای استاندارد  تغییرات بر اساس روش ورما-۳جدول 
 نرخ بیکاری نسبت اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی 

 -۰۱۰۲۶۶/۰ ۰۱۴۵۱۶/۰ ۰۱۱۵۲۵/۰ براورد
 ۰۰۱۹۵۲/۰ ۰۰۲۱۰۴/۰ ۰۰۲۲۶۱/۰ خطای استاندارد

  براورد واریانس تغییرات-۴
تغییرات برای متغیرهـای نـرخ مـشارکت اقتـصادی، نـسبت در این بخش براورد واریانس 

بـا روش بـراورد واریـانس ۱۳۸۴اشتغال و نرخ بیکاری در دو فصل بهار و تابستان سـال 
 . نایف محاسبه شده است و روش جکتقریبی پیشنهاد شده توسط ورما 

  روش ورما-۴-۱
r وrفــرض کنیــد  هــای  براوردگرهــای نــسبت در زمــانt1و t2 ،هــستند r y xو  
r y x  کــه y و x در زمــان t1 و y  وx  در زمــان t2 ۳ بــا اســتفاده از فرمــول 

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

 . ]۸[ صورت زیر ارائه شده است  بهPهایی با نسبت تداخل  برای نمونه
var( ) var( ) var( ) cov( , )r r r r P r r     2 

 که در آن

 cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , )r r y y rr x x r y x r y x
xx

         


1

var( ) var( ) var( ) cov( , )r y r x r x y
x

    
2

2
1 2 

var( ) var( ) var( ) cov( ', )r y r x r x y
x

         
2

2
1 2 

)SAS ،covافــزار  بــا اســتفاده از نــرم. باشــد مــی , )r r  بــراورد و بــا لحــاظ کــردن بــراورد 
، واریانس تغییـرات دو فـصل تابـستان و بهـار بـرای متغیرهـای در r و r های واریانس

 . براورد شده است۳نظر گرفته شده در جدول 

)۸( 
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 نایف  براورد و خطای استاندارد تغییرات بر اساس روش جک-۴جدول 
 کارینرخ بی نسبت اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی شرح
 -۰۱۰۲۶۶/۰ ۰۱۴۵۱۶/۰ ۰۱۱۵۲۵/۰ براورد

 ۰۰۲۲۹۶/۰ ۰۰۱۸۳۸/۰ ۰۰۱۸۵۸/۰ خطای استاندارد

 نایف  روش جک-۴-۲
نایف و با استفاده از  براورد واریانس تغییرات دو فصل بهار و تابستان با روش جک

. افزار محاسبه شد  در این نرمCONTRAST با انتخاب دستور SUDAANافزار  نرم
ها  های آن های مربوط به بهار و تابستان با احتساب دوره ذکر است که ابتدا باید داده الزم به

براورد واریانس . ]۷[به هم متصل شده باشند ) ۲ی   و تابستان دوره۱ی  بهار دوره(
 نشان ۴فصل بهار و تابستان برای متغیرهای در نظر گرفته شده در جدول  تغییرات دو

 .داده شده است

 واریانس در سال براورد -۵
های بهار، تابـستان، پـاییز  های فصل  با استفاده از داده۱۳۸۴در این بخش براورد در سال 

تــر، جمعیــت فعــال،   ســال و بــیش۱۰ بــرای متغیرهــای جمعیــت ۱۳۸۴و زمــستان ســال 
جمعیت شـاغل، جمعیـت بیکـار، جمعیـت غیـر فعـال، نـرخ مـشارکت اقتـصادی، نـسبت 

 .نایف محاسبه شده است  جکاشتغال و نرخ بیکاری با روش

 روش ورما -۵-۱
 ماننــد بــراورد SASافــزار  بــراورد واریــانس در ســال بــا روش ورمــا و بــا اســتفاده از نــرم

الزم به ذکر است چون هر . شود افزار محاسبه می واریانس در فصل با روش ورما با این نرم
 سال با اسـتفاده از چهـار بایست برای براورد کل دهد، می فصل براورد کل سال را ارائه می

بــه ایــن منظــور در فایــل مربــوط بــه . هــا، میــانگین گرفتــه شــود فــصل از براوردهــای فــصل
1ها، وزن را  فصل

 سـپس .  وزن قبل باید در نظر گرفت و چهار فصل را به هم متصل کرد4
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 وش ورما بر اساس ر۱۳۸۴ براورد و خطای استاندارد در سال -۵جدول 

ت  
معی

ج
یش ۱۰

 و ب
سال

عال تر 
ت ف

معی
ج

غل 
 شا

یت
جمع

کار 
ت بی

معی
ج

غیر  
ت 

معی
ج

عال
ف

 

ت 
شارک

خ م
نر

ادی
قتص

ا
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اشت

ت 
نسب

اری 
بیک

رخ 
ن

 

 %۵/۱۱ %۳/۳۶ %۴۱ ۳۳۴۶۹۶۶۱ ۲۶۷۴۸۶۷ ۲۰۶۱۸۵۸۰ ۲۳۲۹۳۴۴۶ ۵۶۷۶۳۱۰۷ براورد
خطای 

 %۱/۰ %۱/۰ %۱/۰ ۱۲۹۵۵۶ ۳۲۴۷۵ ۹۴۳۲۲ ۹۸۸۲۲ ۱۷۱۳۱۷ استاندارد

 
 ها را با استفاده از بـراورد واریـانس در فـصل بـا روش ورمـا محاسـبه  راورد واریانس دادهب

 . ارائه شده است۵نتایج محاسبات در جدول . نمود

 نایف روش جک -۵-۲
 ماننـد بـراورد SUDDANافـزار  نایف و با استفاده از نرم براورد واریانس در سال با جک
سازی فایـل  آماده. افزار محاسبه شده است ین نرمنایف با ا واریانس در فصل با روش جک

در ایــن بخــش ماننــد بــراورد واریــانس در ســال بــا روش ورمــا انجــام شــده اســت، ســپس 
افـزار  نـایف در نـرم ها با استفاده از براورد واریـانس در فـصل بـا روش جـک واریانس داده
SUDDANارائه شده است۶نتایج محاسبات در جدول .  براورد شده است .  

 
 نایف  بر اساس روش جک۱۳۸۴ براورد و واریانس سال -۶جدول 

ت  
معی

ج
یش ۱۰

 و ب
ساله

عال تر 
ت ف

معی
ج

غل 
 شا

یت
جمع

کار 
ت بی

معی
ج

غیر  
ت 

معی
ج

عال
ف

 

ت 
شارک

خ م
نر

ادی
قتص

ا
غال 
اشت

ت 
نسب

اری 
بیک

رخ 
ن

 

 %۵/۱۱ %۳/۳۶ %۴۱ ۳۳۴۶۹۶۶۱ ۲۶۷۴۸۶۷ ۲۰۶۱۸۵۸۰ ۲۳۲۹۳۴۴۶ ۵۶۷۶۳۱۰۷ براورد
خطای 

 %۱/۰ %۱/۰ %۱/۰ ۱۳۰۴۶۲ ۳۳۶۴۰ ۹۴۹۲۲ ۹۹۳۷۵ ۱۷۱۶۹۰ استاندارد
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 بندی  جمع-۶
 واریانس ی همان طور که در مقدمه اشاره شده است هدف این مقاله محاسبه و ارائه

در این مقاله با استفاده از . تغییرات و واریانس براورد سال است های سطح،گربراورد
 و روش SASافزار  ستفاده از نرمنایف همچنین با ا و روش جکSUDDAN افزار  نرم

افزای تخصصی برای   نرم SUDAAN.های مورد نظر محاسبه شد ورما واریانس
ای است در   که روش تکرار پیچیدهنایف جکاین روش  بر  بنا.باشد  واریانس میی محاسبه
بایست تمام مراحل برای   که میSAS در صورتی که در ،افزار انتخاب شد این نرم
اریانس بر اساس روش انتخابی نوشته شود روش ورما که روش تکرار  وی محاسبه
ولی آنچه نتایج محاسبات نشان داده است این است که . تری است انتخاب شد ساده

عبارتی واریانس براوردهای   به.واریانس متغیرهای مورد نظر اختالف قابل توجهی ندارد
ی نیروی کار از هر دو روش قابل سطح، تغییرات و واریانس براورد سال برای آمارگیر

 ی در مقولهSUDDAN افزار  علت تخصصی بودن نرم شود به البته پیشنهاد می. ارائه است
  ی واریانس افزار برای ارائه ر از این نرمافزا ها در این نرم واریانس، و ساده بودن برنامه

های مرکز آمار   آمارگیریی واریانس طور کلی برای ارائه های آمارگیری نیروی کار و به داده
تر شدن  افزار در صورت پیچیده دلیل ماهیت این نرم الزم به ذکر است به. ایران استفاده شود

 .باشد افزار ساده می  با این نرم  واریانسی چنان محاسبه طرح نیز هم

 توضیحات
طبـق ) عهفتـه مرجـ( سال و بیشتر که در هفته تقویمی قبـل از هفتـه آمـارگیری ۱۰تمام افراد  .1

و یــا از قابلیــت مــشارکت ) شــاغل(تعریــف کــار، در تولیــد کــاال و خــدمات مــشارکت داشــته 
 .، جمعیت فعال محسوب می شوند)بیکار(برخوردار بوده اند 

 سال و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار حداقل یک ساعت کـار ۱۰تمام افراد  .2
 . ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوندکرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را

 سال و بیشتر اطالق می شود که در هفته مرجع فاقـد کـار باشـند و در ۱۰بیکار به تمام افراد  .3
هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند و در هفته مرجع و سـه هفتـه قبـل از آن 

 . جویای کار باشند
 طول هفته مرجـع طبـق تعریـف، در هـیچ یـک از دو گـروه  سال و بیشتر که در۱۰تمام افراد  .4

 .شاغالن و بیکاران قرار نمی گیرند، جمعیت غیر فعال محسوب می شوند
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 .منظور از آبادی معمولی، آبادی های فاقد نقشه ی بلوکه می باشد  .5

6. Primary Sampling Unit 

 ها مرجع
 رنــدی، فاطمـه؛ گرامــی، عبــاسخـانی، زهــره؛ ه  جمــشیدی، فرشـید؛ فــالح محــسن؛شـمس، صــدیقه ]۱[

 .ی آمار، تهران پژوهشکده. پیچیدهای  های نمونه گیری در آمارگیری ، براورد خطای نمونه)۱۳۸۴(
 .، تهران۱۳۸۴بهار -نتایج آمارگیری از نیروی کار). ۱۳۸۴( مرکز آمار ایران ]۲[
 .، تهران۱۳۸۴تابستان -نتایج آمارگیری از نیروی کار). ۱۳۸۴(مرکز آمار ایران  ]۳[
 .، تهران۱۳۸۴پاییز -نتایج آمارگیری از نیروی کار). ۱۳۸۵( مرکز آمار ایران ]۴[
 .، تهران۱۳۸۴زمستان -نتایج آمارگیری از نیروی کار). ۱۳۸۵ (مرکز آمار ایران ]۵[

[6] Efron, B. and Tibshirani, R. (1993). An Introduction to the Bootstrap, Chapman 
& Hall/CRC, Florida. 

[7] Research Triangle Institute (2002). SUDDAN User’s Manual, Release 8.0 
Research Triangle Park, NC. 

[8] Verma, V. (2002). Sampling Methods. Training Handbook, Revised, SIAP, 
Tokyo. 

[9] Wolter, K.M (1985). Introduction to Variance Estimation. Springer-Verma, 
New York. 
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