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مقدمه

امروزه روش های آمارفیری کاربرد فستردهای در فردآوری دادهها و اطالعات مورد
نیاز در همه زمینه های اجتمـاعي ،اقتصـادی ،فرهنگـي و سیاسـي دارنـي .آمـارفیریهـا
مي توانني برای کس

نرر افراد درباره موضوعي خاص انجام شوني که در این صـورت،

تقت عنوان نررسنجي قرار ميفیرني.
نررســنجي را مــيتــوان بــهطــور خالصــه مجموعــهای از اقــيامات و تــالشهــای
سازمانیافته برای نشان دادن عيایي مردم نسبت به یک موضوع در یک مقـل خـاص و
در یک ميطع زماني معین تعریف کرد .نتیجه یک نررسنجي ميتواني نشان دهي که افراد
به چه دلیلي عيیيه خاصي را پذیرفتهاني و با چه شيت و قوتي از آن پشتیباني ميکننـي.
با توجه به فستردفي افکار عمومي در حوزههای مختلف سیاسي ،اقتصادی و اجتمـاعي
و ،...اهياف نررسنجي نیز در هر یک از این حوزهها متفـاوت اسـت (شـباک و کلهـری
نيرآبادی.)8992 ،
نرر افراد در حوزههای بسیار متنوعي قابل سنجش است که موضـوعات اجتمـاعي،
اقتصادی ،فرهنگي و مانني آن را در برميفیـرد .بـه نرـر مـيرسـي کـه نتـایج برخـي از
نررسنجيها ،با موضوعاتي همچون دلیل مهاجرت ،تعياد فرزنيان مورد نرـر زوجهـای
جوان ،خط فير ذهني ،آفاهي از آموزههای بهياشـتي و بسـیاری از موضـوعات مشـابه،
ميتواني در برنامهریزیها و سیاستگذاریها مورد استفاده قرار فیرد بنابراین و با توجـه
به اهمیت نتایج نررسنجي ها ،الزم است که میزان دقت و اعتبار دادههای حاصل از آنهـا
مورد توجه قرار فیرد .هيف از این مياله ،آشنایي با نمونهفیری چرخشي بـرای اسـتفاده
از آن در نررسنجي در طول زمان است اما از آنجا که درک موضوع ،نیاز به آشـنایي بـا
روشهای نمونهفیری دارد ،ابتيا به معرفي اجمالي از روشهای نمونهفیـری احتمـاالتي
و نااحتماالتي پرداخته خواهي شي.
در این مياله ،ضمن اشاره مختصر به روشهای آمـارفیری نمونـهای نااحتمـاالتي و
احتماالتي مزایای استفاده از روشهای احتماالتي در نررسنجيها برشمرده خواهي شـي.
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همچنین با توجه به مفهوم نمونـهفیـری چرخشـي 8و مزایـای آن در ميایسـه بـا سـایر
آمارفیریهای در طول زمان ،پیشنهاد استفاده از آن در نررسنجيها مطر خواهي شي.
روش های مختلفي برای جمعآوری اطالعات وجود دارني که آنها را ميتوان بـه دو
رده کلي سرشماری و آمارفیری نمونهای تيسیم کرد .در سرشماریها ،کلیه افراد واجـي
شرایط مورد بررسي قرار ميفیرني و این ،منجر بهصرف هزینه و زمـان زیـادی خواهـي
شي ،عالوه بر آن ،افزایش تعياد افراد مورد مطالعه ميتوانـي بـه افـزایش خطاهـای غیـر
نمونهفیری ،مانني خطای انيازه فیری منجر شـود .یـک روش بـرای رویـارویي بـا ایـن
مسئله ،بهکارفیری آمارفیری نمونهای برای کس

نرر افراد درباره موضوع مورد مطالعـه

اســت ،در ادامــه ایــن مطالعــه منرــور از آمــارفیری ،آمــارفیری نمونــهای اســت .در
آمارفیریها ،بخش کوچکي از جامعه مورد بررسي قرار ميفیرد تـا بـهصـرف هزینـه و
زمان کمتری نیاز باشي و خطاهای غیر نمونهفیری کاهش یابي .از طرف دیگر ،بـه دلیـل
اینکه فيط بخشي از جامعه ،مورد مطالعه و بررسي قرار ميفیرني ،تعمیم نتـایج بـه کـل
جامعه ،با خطایي همراه است که به آن ،خطای نمونهفیری ميفویني.
امروزه خطای نمونهفیری را ميتوان پیش از اجرای آمارفیری تعیین و کنتـرل کـرد.
به همین دلیل ،آمارفیری نمونه ای در سطقي فسـترده از سـوی پژوهشـگران ،طراحـان
نررسنجيها و دیگر نیازمنيان بـه دادههـا اسـتفاده مـيشـود و درواقـع مـيتـوان آن را

معمولترین و پرکاربر دترین شیوه تولیي و فردآوری داده نامیي .این شـیوه از فـردآوری
داده که از دیرباز مورد توجه و استفاده بـوده اسـت ،امـروزه نیـز نمونـهفیـری یکـي از
اصليترین و کارآميترین روش های آمارفیری برای شـناخت پارامترهـا و ویژفـيهـای
جامعه آماری به شمار ميرود .نمونهفیری را انتخار نمونهها ،از میان جامعـه آمـاری و
بر اساس قواعي و اصول خاص تعریف ميکنني.
آمارفیریهای نمونهای از این منرر که انتخار واحيهای آمـاری چگونـه اسـت ،بـه دو
دسته نمونهفیری احتماالتي و نمونهفیری نااحتماالتي تيسیم مـيشـوني (کـیش .)8993 ،2از
1. rotation sampling
2. Kish
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آنجا که هيف پژوهشگر بـهطـور معمـول ،اسـتنباطي قابـل اطمینـان و البتـه قابـلتعمـیم از
مشخصات جامعه است ،نمونهفیریهای احتماالتي بیشتر مورد استفاده قرار ميفیرني .با ایـن
حال ،نمونهفیریهای نااحتماالتي نیز در برخي موارد ،کاربرد خاص خود را دارنـي و افرچـه
در نمونهفیریهای غیر احتمالي تعمیم نتایج به کل جامعه اشکال اساسي دارد ،بـا توجـه بـه
هزینه ،شرایط و موقعیتهای موجود ،در بعضي آمارفیریها از این روش استفاده ميشود.
در این مياله ،ابتيا مرور مختصری بر نمونهفیریهای احتماالتي و نااحتمـاالتي و مزایـا
و معای

هر یک از آنها صورت ميفیرد .نرر به اینکـه در بسـیاری از مطالعـات ،بررسـي

یک موضوع در طول زمان مينرر است ،ضرورت دارد که نمونهفیریها نیز در طول زمـان
انجام شـوني .دو رویکـرد متـياول ،شـامل نمونـهفیـریهـای مسـتيل در طـول زمـان یـا
نمونه فیری پانلي اسـت .راهکـار دیگـر ،اسـتفاده از تلفیـق ایـن دو روش و بـهکـارفیری
نمونهفیری چرخشي اسـت .در هـر دوره نمونـهفیـری بـا الگـوی چرخشـي ،بخشـي از
واحيهای نمونه ،جيیي و بخشي دیگر ،واحيهای تکـراری از دورههـای قبـل هسـتني .در
این مياله ،عالوه بر تشری روش نمونهفیری چرخشي و برشمردن مزایـا و مشـکالت آن،
دقت برآورد پارامترها با نمونههای مستيل ميایسه ميشود .همچنین بـه مـوارد اسـتفاده از
نمونهفیری چرخشي در آمارفیری های مرکز آمار ایران و نیز مرکـز تقيیيـات نررسـنجي
ملي ایاالتمتقيه امریکا ،اشاره خواهي شي .در قسمت دیگر نمونهفیریهـای نااحتمـاالتي
بهاختصار معرفي ميشوني و سپس ،به نمونهفیریهای احتماالتي و در نهایت ،نمونهفیـری
چرخشي و پیشنهاد استفاده از آن در نررسنجيها پرداخته خواهي شي.
نمونهگيريهاي نااحتماالتی

در نمونه فیری های نااحتمـاالتي ،از روش ذهنـي بـرای انتخـار نمونـههـا اسـتفاده
مي شود به این معني که شانس انتخار نمونهها با بهکارفیری قواعي مشخ

احتماالتي

تعیین نميشود .همچنین این روش ها به چارچور کامل آمارفیری نیاز نيارني به همین
دلیل ،این نوع از نمونهفیریها روشي سریع و کـمهزینـه را بـرای انتخـار واحـيهـای
جامعــه فــراهم مــيکننــي .متأســفانه در ایــن روشهــا اســتنباط یــا ارائــه بــرآورد بــرای
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مشخصه های مورد نرر جامعه امکانپذیر نیست و تعمیم نتایج از نمونهها به کل جامعه،
در هالهای از ابهام قرار دارد چنانکه ميتواني اریبي بزرفي به همراه داشته باشي.
در صورت تمایل به استنباط در مورد جامعه ،بایي فـرض شـود کـه نمونـه انتخـار
شيه ،نماینيه خوبي از جامعه اسـت .بـهعبـارت دیگـر ،تمـامي خصوصـیات جامعـه را
بهدرستي در بردارد اما این فرض ،اغل

فرضي غیرقابـل سـنجش و پرمخـاطره اسـت.

برای مثال ،افر مصاحبه فری که وظیفه مصاحبه با تعيادی از افراد نمونه را دارد ،بهطـور
ذهني ،مصاحبهشونيفان را انتخار و با آنهـا مصـاحبه کنـي ،احتمـال انتخـار افـراد در
دسترس و یا کساني که بهلقا ظاهر ،مصاحبه با آنها بـرای او خوشـایني اسـت ،بیشـتر
مي شود و به این ترتی  ،بخـش بزرفـي از جامعـه شـانس انتخـار شـين را از دسـت
مي دهني .خصوصـیات ایـن بخـش از جامعـه کـه شـانس انتخـار شـين در نمونـه را
نياشتهاني ،به احتمال ،با خصوصیات فروه انتخار شيه متفاوت است .بهعبـارت دیگـر،
این نمونه نماینيه خوبي از جامعه مورد بررسي نیست .در نتیجه ،روش یاد شيه ،نه تنها
باعث ایجاد اریبي در نتایج آمارفیری ميشود بلکه تفاوتهای موجود در افراد جامعه را
به دلیل تمایل به انتخار فروهي مشخ

کاهش ميدهي.

در این روشها ،به دلیل احتمال اریبي در انتخار نمونـههـا و یـا بـهواسـطه فيـيان
چارچور آمارفیری ،مقاسبه احتمال انتخار شين واحيهای جامعه امکانپـذیر نیسـت
و در نتیجه ،تهیه برآوردهای قابل اطمینان از خصوصیات مورد نرر یا بـرآورد خطاهـای
نمونهفیری میسر نميشود .در صورت نیاز به اسـتنباط در خصـوص جامعـه ،ضـروری
است که یک نمونه معرف از جامعه انتخار شود.
نمونه فیری نااحتماالتي اغل  ،از سوی پژوهشگران بازاریابي به دلیل سـریع و ارزان
بودن ،در نررسنجي های مربوط و یا از سوی پژوهشگران علوم پزشکي ،بـهعنـوان تنهـا
فزینه پیشرو استفاده ميشود .برای مثال ،در بررسي میـزان اثربخشـي نـوعي خـاص از
دارو یا روش درماني برای افراد بیمار ،ممکن است پژوهشگر نافزیر بـه انتخـار افـراد
داوطل

که در دسترس باشي.

نمونه فیری نااحتماالتي به طور معمول ،به عنـوان فـام اولیـه بـرای بسـط آمـارفیری
احتماالتي و یا ابزار ایجاد و پرورش یک ایيه استفاده ميشود .نمونهفیـری نااحتمـاالتي
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ميتواني اطالعات ارزشمنيی را در فامهای اولیه یک بررسي فراهم کني .ایـن روش در
مطالعات اکتشافي یا تشخیصي برای کس

بینش نسبت به نگرشها ،باورها ،انگیزههـا و

رفتارهای افراد بهکار مي رود .از نمونه فیری نااحتمـاالتي در پـژوهشهـای اجتمـاعي و
روانشناسي نیز برای انتخار افراد شرکتکننيه در فروههای مصاحبه عمیـق و طـوالني
استفاده ميشود .برای مثال ،اداره آمار کانادا از این نمونهفیری برای آزمایش سـؤالهـای
سرشماری و کس

اطمینان از واض بودن مفاهیم آنها برای پاسخگویان استفاده ميکني.

کاربرد دیگر نمونهفیریهای نااحتماالتي ،مطالعات اولیه برای طراحي آمـارفیریهـای
جيیي است .برای مثال ،افر آمارفیری تازهای طراحي شـود ،مراحـل اولیـه آزمـایش آن را
اغل

با نمونهفیـریهـای نااحتمـاالتي بررسـي مـيکننـي .فـرض کنیـي پژوهشـگری کـه

ميخواهي در زمینه حرفه طراحي صفقات ور آمارفیری جيیيی را طراحي و اجرا کنـي،
هی فونه اطالعاتي درباره تعياد افرادی که در این حرفه کار ميکنني ،میزان درآمي و سـایر
جزییات حرفهای آنان نيارد .او با انتخار نمونه کوچکي از این جامعه کـه افـراد شـناخته
شيه در این حرفه هستني و آمارفیری اولیه از آنها ميتواني اطالعات بسیار مفیيی در ایـن
زمینه کس

کني .بازخورد حاصل ممکن است ایيهای در خصـوص میـزان درآمـي ،مقـل

کار (خارج از منزل یا داخل آن) و یا کس

این اطـالع کـه تعـياد قابـل تـوجهي از آنـان

فعالیت خود را بهطور انقصاری در فضای اینترنت تبلی ميکنني ،فراهم آورد.
از مزیتهای آمارفیری نااحتماالتي ميتوان به این موارد اشاره کرد :سریع و راحـت
هستني ،به نسـبت کـمهزینـهانـي و بـيون چـارچور قابـل انجـام هسـتني .نمونـههـای
نااحتماالتي به سرعت قابل انتخار و آمارفیری هستني .برای مثال ،انتخـار اولـین صـي
نفری که آمارفیر در خیابان با آنها روبهرو ميشود ،بـهعنـوان یـک نمونـه نااحتمـاالتي،
بسیار راحت و سریع است .این روش به زمان کمي بـرای انجـام آمـارفیری نیـاز دارد.
نمونههای نااحتماالتي عموماً بهطور جغرافیایي پراکنيه نیستني به همین دلیل هزینههـای
سفر و یا ایاروذهار بـرای آمـارفیری بسـیار پـایین اسـت .تهیـه چـارچور یکـي از
مشکالت آمارفیریهاست ،اجرای این نوع آمارفیریها اغل

نیاز به چارچور نيارنـي.
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نمونهفیریهای نااحتماالتي برای مطالعات اکتشافي و انتخـار روش آمـارفیری اصـلي،
زماني که هی اطالعي در مورد مشخصات جامعه هيف وجود نيارد ،مفیي هستني.
یکي از نياط ضعف روشهای نمونهفیری نااحتمـاالتي عـيم قابلیـت تعمـیم نتـایج
آنها به کل جامعه است .استنباط در مورد جامعه ،نیـاز بـه ایـن فـرض دارد کـه نمونـه
انتخار شيه ،معرف جامعه باشي .این فرض اغل

پرمخاطره و غیرقابل سـنجش اسـت.

در روش نااحتماالتي مقاسـبه احتمـال انتخـار شـين یـک عضـو از جامعـه نمونـه و
همچنین برآورد خطای نمونهفیری ناممکن است .نمونهفیـری سـهمیهای ،نمونـهفیـری
قضاوتي و نمونهفیری داوطلبانه ،برخي از انواع نمونهفیریهای نااحتماالتي هستني.
انواع نمونهگيريهاي احتماالتی

نمونهفیری احتماالتي روشي از نمونهفیـری اسـت کـه اجـازه اسـتنباط در خصـوص
جامعه را بر اساس مشاهيات حاصـل از نمونـه مـيدهـي .دو ضـابطه بـرای نمونـهفیـری
احتماالتي وجود دارد :اول اینکه ،واحيها بهطور تصادفي انتخار شيه باشني و دوم اینکـه،
تمام واحيها در آمارفیری از جامعه ،احتمال غیر صفر برای انتخار شين داشـته باشـني و
این احتمال قابل مقاسبه باشي .نمونهفیریهای احتماالتي ،پیچیيهتر ،طوالنيتر و بـهطـور
معمول ،فرانتر از نمونهفیریهای نااحتماالتي هستني .به هـر حـال ،در نمونـهفیـریهـای
احتماالتي ،با توجه به اینکه نمونهها بهطور تصادفي انتخار شيهاني و احتمال انتخار آنهـا
نیز قابل مقاسبه است ،برآوردهای مورد اطمیناني قابل حصول است .ضـمن اینکـه ميـيار
خطای نمونهفیری را نیز ميتوان برآورد کـرد و در نتیجـه ،امکـان اسـتنباط الزم در مـورد
جامعه فراهم ميآیي امری که مزیت اصلي نمونهفیری احتماالتي به شمار ميرود.
انواع مختلفي از نمونهفیری احتماالتي وجود دارني کـه اصـليتـرین آنهـا ،نمونـهفیـری
تصادفي ساده ،نمونهفیری خوشهای ،نمونهفیری طبيهبنيی شيه و نمونهفیـری سیسـتماتیک
هستني .هرکيام از این روشها در شرایط متفاوتي مفیيني .انتخار روش مناس

از میان ایـن

روشها ،به عواملي مانني چارچور آمارفیری موجود ،هزینه آمارفیری و میزان تغییرپـذیری
واحيهای جامعه یا بهعبارت دیگر ،میزان تفاوت واحيهای جامعه با یکـيیگر بسـتگي دارد.
در آمارفیریهای کالن از ترکی

این روشها استفاده ميشود.
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در برخي مطالعات ،بررسي یک موضوع در طـول زمـان مـينرر اسـت ،آمـارفیری از
نمونههای مستيل در مياطع زماني مجزا ،سادهترین روش آمارفیری در طول زمـان اسـت
بنابراین ،پس از فذشت چني دوره آمارفیری ،نمونههای مستيلي از جامعه وجود دارني که
مي توان بر اساس آنها ،برآورد پارامترهای مجهول جامعـه را بـه دسـت آورد و چگـونگي
تغییرات در طول زمان را شناسایي کرد اما بایي این نکته را مينرر قـرار داد کـه دادههـایي
که از مياطع زماني مختلف به دست ميآیني همبستگي نيارني و به همـین دلیـل ،تغییـرات
بین مياطع زماني مختلف ،عالوه بر تغییرات واقعي ،ناشي از متفاوت بـودن نمونـههـا نیـز
هست و به همین دلیل ،برآورد تفاضل میانگین با خطای باالیي همراه است.
هنگام مطالعه تغییرات پارامترهـای مختلـف اجتمـاعي و اقتصـادی در سـط یـک
جامعه آماری ،بهتر است نمونه های مشابه در مياطع زماني مختلف مـورد بررسـي قـرار
فیرني در این صورت ،اثر تغییرات ناشي از متفاوت بودن نمونهها حذف خواهي شـي و
برآورد تغییرات میانگین با دقت بیشتری به دست خواهي آمي .آمارفیریهای پـانلي ،بـه
بررسي نمونههای مشابه در مياطع زماني مختلف ميپردازنـي ،افـر دوره زمـاني مطالعـه
طوالني باشي ،ممکن است دسترسي بـه برخـي از واحـيهای نمونـه ،بـه دالیلـي ماننـي
مهاجرت یا تمایل نياشتن به ادامه مشارکت ،مييور نباشـي .در ایـن صـورت ،در طـول
زمان ،بيپاسخي واحي افزایش ميیابي و این ،یکـي از منـابع خطـای غیـر نمونـهفیـری
است .یکي از روشهای برای حل این مشکل ،بهکارفیری آمـارفیری چرخشـي یعنـي
ترکیبي از روش نمونه فیری مستيل و نمونه فیری پانلي است .در ادامه ،به نمونـهفیـری
چرخشي و مصياقهای آن در مرکز آمار ایران پرداخته خواهي شي.
نمونهگيري چرخشی

همانفونه که اشاره شي ،نمونهفیـری چرخشـي ،ترکیبـي از نمونـهفیـری مسـتيل و
نمونهفیـری پـانلي اسـت .نمونـهفیـری چرخشـي یکـي از روشهـای مناسـ

بـرای

انيازهفیری متغیرهای مورد نیاز در طول زمان و مقاسبه تغییرات در دورههای مختلـف
زماني است که مزیت ارزنيه آن ،کاهش واریانس در به دست آوردن برآوردهای مناس
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برای تغییرات پارامترها در طول زمان ،نسبت به دیگر روشهای متـياول اسـت .نرریـه
نمونهفیری چرخشي از سوی جسن )8912( 8ارائه شيه است .ایيه اصـلي او جـایگزین
کــردن برخــي از واحــيهای نمونــه در دوره دوم آمــارفیری بــهمنرــور بهبــود دادن بــه
برآوردهای میانگین جامعه بود .درواقع او ،با ترکی

دو برآوردفر مستيل برای میـانگین

جامعه ،برآوردی را بر اساس واحيهای مشترک و مستيل در دو نمونه ارائه کرد .پس از
آن یتس ،)8919( 2این نرریه را برای برآورد پارامترهای آمارفیریهـایي بـا بـیش از دو
دوره زماني فسـترش داد .عـالوه بـر ایـن ،ناریـان )8939( 9و تیکیـوال،8937،8939( 1
 )8911 ،8931،8938نیز مطالعات ارزشمنيی را در ایـن حـوزه انجـام دادنـي .کـوکران

3

( )8977نیز پژوهشهای بسیاری در این زمینه به عمل آورد و از پیشـگامان اسـتفاده از
این روش در نمونهفیریها مقسور ميشود.
در این روش نمونهفیری ممکن است برخي واحيها برای چني دوره زمـاني متـوالي
در نمونه باقي بمانني و برخي ،پس از خروج از نمونه ،بار دیگر در دورههای بعـيی وارد
آن شوني .منرور از چرخش نمونه ،جایگزین شين همه یا تعيادی از واحيهای نمونـه بـا
واحيهای جيیي ،از یک دوره به دوره دیگـر نمونـهفیـری اسـت .چگـونگي وارد شـين
واحيهای آماری به نمونه ،بيای آنها در نمونه و خارج شين را الگوی چرخش ميفویني.
در نمونهفیریهای چرخشي ،نمونههای مربوط به دورههای مختلـف آمـارفیری بـا
توجه به طر  ،دارای تياخلي از پیش تعیین شيهاني که دقت بـرآورد تغییـرات را بـاالتر
ميبرد اما پیچیيفي آن را نیز بیشتر ميکني .واریانس تغییرات میانگین از رابطه:
=
1. Jessen
2 .Yates
3 . Narain
4 . Tikkiwal
5 . Cochran
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به دست مي آیي .کوورایانس دلیل مستيل نبودن کامل نمونهها در مقاسـبه واریـانس
لقا ميشود و به دلیل نمونهفیری مکرر از واحيهای یکسان مثبـت اسـت در نتیجـه،
برآورد تغییرات با لقا کـردن نمونـههـای مشـترک ،دقیـقتـر از بـرآورد تغییـرات بـا
نمونه های کامالً مستيل است .برای دو نمونه تصادفي ساده با انيازه  nکه نسبت تياخل
آنها  pو ضری

همبستگي

است ،رابطه فوق را ميتوان بهصورت:
S2 y S2x
SySx

 2 p
n
n
n

نوشت (فایرباق .)8997 ،8افر واریانس دو نمونه برابر باشي :یعني

 ،آنگاه:

S2
) 2 (1  p
n

نمونهفیری چرخشي برای بررسي پارامترهای مختلف در سط جامعه در دورههای
زماني طوالني ،بهعنوان روشي مناس

از نرر آمارشناسان پذیرفته شيه اسـت و مزیـت

ارزنيه آن ،کاهش واریـانس در بـه دسـت آوردن برآوردهـای مناسـ

بـرای تغییـرات

پارامترها در طول زمان ،نسبت به دیگر روشهای متياول است.
برای برآورد پارامترهای مجهول در نمونهفیری چرخشي ،روشهای مختلفي بـهکـار
فرفته شيه است دو روش کلي ،ميلخطي جمعپذیر 2با خطاهای مستيل و ميل خطـي
جمع پذیر با خطاهای همبسته هستني .در روش جمعپذیر بـا خطاهـای مسـتيل ،فـرض
مي شود که مشاهيات مستيل از یکيیگرني در حالي که بخشي از اطالعات از نمونههای
تکراری به دست آميهاني و فرض استيالل آنهـا دور از واقعیـت اسـت بنـابراین ،مـيل
خطي با خطاهای همبسته برای برآورد پارامترها در نمونهفیری چرخشي پیشـنهاد شـيه
است (بلهاوس .)8989 ،9ميل با خطاهای همبسته بهصورت:
; i=1,…, , j=1,…, r
1. Firebaugh
2. linear additive model
3. Bellhouse
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تعریف ميشود که در آن:
j :امین مييار مشاهيه شيه در دوره iام،
میانگین صفت مورد نرر در دورهی iام
 :خطاهای تصادفي همبسته با میانگین صفر و واریانس ثابت

هستني.

برای استفاده از آمارفیری چرخشي ،الزم است الگـوی چـرخش و میـزان تـياخل

8

نمونهها پیش از انتخار نمونه معین شود .انتخـار یـک الگـوی خـور چـرخش ،بـه
همبستگي بین پاسخها از یک واحي نمونهفیری شيه در دو دوره زماني متوالي بسـتگي
دارد ،میزان بار پاسخگویي تقمیل شيه به واحـيهـای نمونـه نیـز بـر انتخـار الگـوی
چرخش اثر دارد (توحیيی و نمازیراد .)8988 ،چرخش ميتوانـي در سـطو مختلفـي
انجام شود .برای مثال ،افر در یک روش نمونـهفیـری ،ابتـيا بخـشهـای جغرافیـایي و
سپس ،در مرحله دوم ،واحيهای نمونه در هر بخش جغرافیایي انتخار شوني ،چـرخش
مي تواني در سط واحي جغرافیایي یا در سط واحي نمونه انجام شود .بهطـور معمـول،
انتخار فروه های چرخش در سطو باالتر (برای مثال ،بخش جغرافیـایي) هزینـههـای
کمتری در اجرای آمارفیری در بردارد.
نمونهفیری چرخشي ،در مراکز مختلف آماری و ازجمله ،در مرکز آمار ایـران مـورد
استفاده قرار ميفیرد .طر های آمـارفیری از نیـروی کـار و همچنـین هزینـه و درآمـي
خانوار ،از مهمترین طر هایي هستني که از سـوی مرکـز آمـار ایـران انجـام مـيشـوني.
اجرای این دو آمارفیری به صورت چرخشي است .الگوی چـرخش آمـارفیری نیـروی
کار  2-2-2است ،طبق این الگوی چرخش ،خانواری که در نمونه قرار ميفیرد ،برای 2
دوره متوالي آمارفیری ،در نمونه است 2 ،دوره ،از نمونه خارج ميشـود و در نهایـت 2
دوره بعي ،دوباره به نمونه برميفردد و پس از آن ،برای همیشه از نمونه خارج ميشود.
در آمارفیری از هزینه و درآمي خانوار ،الگوی چرخش  9-7است که طبـق آن ،خـانوار
نمونه  9دوره متوالي در نمونه قـرار دارد و بعـي از آن ،بـرای همیشـه از نمونـه خـارج
ميشود .این الگوی چرخش در جيول  8نمایش داده شيه است.
1. overlap
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جدول  .1نمایش الگوی چرخش 9-۰

دوره آمارگيري
گروه چرخش
A

دوم

اول

سوم

چهارم

-

B
C
D

-

E

-

-

F

-

-

-

در حوزه نررسنجي ،بهمنرور رصي کردن نرر مردم در خصوص یک موضوع خاص
در طول زمان ميتوان از الگوی نمونهفیری چرخشي استفاده کرد .برای نمونه ،پس از
اعالم یک سیاست اقتصادی جيیي ،ميتوان نرر مردم را در خصوص جنبههای مختلف
آن پرسیي و در دوره های زماني مشخ

پس از اجرایي شين آن سیاست و واقع شين

اثرات آن ،بار دیگر نرر افراد را دریافت کرد.
مرکز تقيیيات نررسنجي ملي 8یکي از بزرجترین مراکز تقيیيات اجتماعي در
ایاالتمتقيه امریکاست که در سال  8918آغاز بهکار کرده و از سال  8972نررسنجي
اجتماعي عمومي 2از سوی آن انجام شيه است .این نررسنجي طیف فستردهای از
اطالعات در مورد فرایشها ،تجربیات و رفتارهای ساکنان ایاالتمتقيه امریکا جمعآوری
ميکني که از آنها بهعنوان نوعي سابيه تاریخي برای رصي کردن تغییرات اجتماعي و
مطالعه پیچیيفيهای رو به رشي جامعه امریکا استفاده ميشود .این اطالعات ،یکي از
مهمترین منابعي هستني که در مطالعات اجتماعي مؤثر مورد استفاده قرار ميفیرني .از آنجا
که طیف وسیعي از موضوعات در این آمارفیری پوشش داده ميشوني ،وجود اطالعات
جمعیتشناختي ،امکان مطالعه همبستگي میان عواملي مانني سن ،جنس ،نژاد و مقل
(1. National Opinion Research Center )NORC
)2. General Social Survey )GSS
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زنيفي ،عيایي و نرر افراد را فراهم ميکني برای مثال ،ميتوان فهمیي که از میان مردان
سیاهپوست میانسال و زنان سفیيپوست میانسال در یک ایالت ،کيام فروه ،تمایل بیشتری
برای مهاجرت به دالیل اقتصادی دارني (بروکر 8و شفر.)2783 ،2
جامعه هيف این آمارفیری ،افراد  88سال و باالتری هستني کـه در امریکـا زنـيفي
مي کنني و خانوارهای نمونه به شیوه احتماالتي انتخار ميشوني و شرکت در نررسنجي
کامالً داوطلبانه است ولي به دلیل اینکه تعياد نمونه کم است و از چني هزار نفر تجـاوز
نمي کني ،نتایجي که از هر فرد پاسخگو به دست ميآیـي ،اهمیـت زیـادی دارد .از سـال
 2778نمونه فیری چرخشي برای اجرای این آمارفیری بهکار فرفته شي بـهفونـهای کـه
هر دوره آمارفیری ،شامل  9فروه چرخش است و هـر فـروه چـرخش ،بـرای  2دوره
متوالي در آمارفیری حضور دارد و پس از آن ،برای همیشه از نمونه خارج ميشـود .بـه
این ترتی  ،حيود  11درصي از نمونهها در  2دوره متوالي آمـارفیری مشـترک هسـتني.
استفاده از آمـارفیری چرخشـي در نررسـنجي اجتمـاعي عمـومي کـه از سـوی مرکـز
تقيیيات ملي نررسنجي انجام مي شود و دربرفیرنـيه طیـف وسـیعي از مسـائل اسـت،
ميتواني بهعنوان الگویي قوی برای اجرای نررسنجيها مورد توجه بیشتر قرار فیرد.
بحث و نتيجهگيري

در حال حاضر ،نررسنجيها در حوزههای بسیاری مورد توجه قرار فرفتهانـي کـه از
میان آنها مـيتـوان بـه نررسـنجي هـای مـرتبط بـا انتخابـات و سـایر مسـائل سیاسـي،
موضوعات اجتماعي و اقتصادی ،رضایت از خيمات یا کاالی خریياری شيه و رضایت
از برنامههای تلویزیوني و سرفرمي اشاره کرد .ایـن تنـوع موضـوعي و افـزایش تمایـل
برنامهریزان و ارائهکننيفان کاال و خيمات به کس

نرر افراد در خصـوص موضـوعات

مختلف ،لزوم نرارت ،هيایت ،بهکارفیری و فسـترش روشهـای علمـي را در اجـرای
نررسنجيها ایجار مي کني .عالوه بر استفاده از روشهای نمونه فیـری احتمـالي بـرای
1 . Brooker
2 . Schaefer
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تعمیم نتایج نمونه به جامعه ،در مواردی که بررسي تغییرات نرـر افـراد در طـول زمـان
مينرر باشي ،استفاده از آمارفیری چرخشي ،روشي مفیي برای برآورد تغییرات است کـه
البته مقاسبات پیچیيهتری را ميطلبي اما خطای آن در ميایسه با آمارفیریهـای مسـتيل
و آمارفیریهای طولي کمتر است.
مراکز آمار رسمي کشورها ،بهطور مستيیم ،درفیر اجرای نررسنجيهـای همگـاني و
انتشار نتایج آن نیستني اما در برخي کشورها ،مؤسسات خصوصي معتبـر نررسـنجي یـا
مراکز ملي پژوهش و تقيیيات افکارسنجي ،بهطور حرفهای و تخصصي در ایـن ميولـه
فعالیت ميکنني و با دیگر مؤسسههای بینالمللي و مقلـي سـایر کشـورها نیـز پیونـي و
همکاری سازمانیافته دارني .همچنین بسیاری از کشـورها بـه وضـع قـوانین مـيوني در
خصوص اجرا یا انتشار نررسنجيها اقيام کردهاني کـه هرچيـير شـفافتـر و جـامعتـر
باشني ،مشکالت ناشي از انتشـار نتـایج نررسـنجي را کمتـر خواهنـي کـرد .اسـتفاده از
نمونهفیری احتماالتي ،قابلیت تعمیم نتایج نمونه را به جامعه فراهم ميکني و بـا بـهکـار
بستن روشها و اجرای آن در قال

نمونهفیری چرخشي ،ابزاری به دست ميآیي که بـا

استفاده از آن ميتوان به نررسنجي های در طول زمـان پرداخـت تـا عـالوه بـر بـرآورد
پارامترها ،تغییر پـذیری موجـود در جامعـه را مطالعـه کـرد .بـه ایـن ترتیـ  ،بـویژه در
نررسنجيهایي که برای سنجش نرر افراد پس از تغییر شرایط( ،برای مثـال اعمـال یـک
قانون جيیي) ،اجرا ميشوني مي توان تعیـین کـرد کـه تغییـر نرـر آنـان در دربـاره یـک
موضوع مشخ

تا چه انيازه متأثر از اعمال سیاست یا قانون جيیي است.
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