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چکیده:
را تک مدي آمارگیري نتوان می شوند باعث که دارند وجود موانع بعضی هستند. رسمی آمارهاي به متکی توسعه اي برنامه ریزي هاي و مبنا شواهد مدیریت
آمارگیري از نتوان همیشه که می شوند باعث عامل ها این مد. هر در اندازه گیري دقت و بودجه زمان، نمونه گیري، چارچوب از عبارت اند موانع این داد. انجام
آمارگیري روش را روش این کرد. استفاده بیاید، فائق موانع این بر که داده ها گرداوري براي دیگري روش از که است نیاز بنابراین کرد. استفاده تک مدي
رسمی آمارهاي تولید در بیشتري دقت می توانند آمیخته مد آمارگیري هاي که می دهیم نشان مقاله این در ما می نامند. است مد چند از ترکیبی که آمیخته مد

باشند. داشته مدي تک آمارگیري هاي به نسبت
نمونه گیري. واریانس پوشانشی، خطاي اندازه گیري، خطاي بی پاسخی، خطاي آمارگیري، کل خطاي کلیدي: واژه هاي

مقدمه ١

خود هدف گذاري هاي و برنامه ریزي توسعه، و پیشرفت براي جامعه اي هر
جامع اطالعات داشتن اختیار در ازاین جهت دارد. آماري اطالعات به نیاز
روش هایی است. ضروري پژوهش گران و برنامه ریزان مدیران، براي دقیق و
سرشماري، از عبارت اند که دارد وجود آماري اطالعات این گرداوري براي

ثبتی مبنا. و نمونه اي آمارگیري

تمام از موردنیاز داده هاي آن در که است آمارگیري نوع یک سرشماري
روش از مطالعه ها، اکثر در می شود. گرداوري هدف جامعه ي اعضاي
گستردگی و بودن زمان بر و هزینه بر علت به داد ه ها گرداوري براي سرشماري
نمونه  اي، آمارگیري هاي در نمی شود. استفاده آن غیرنمونه گیري خطاهاي
می شوند. گرداوري هدف جامعه ي نمایانگر نمونه اي از موردنیاز داده هاي
یک شوند. برآورد هدف جامعه ي پارامترهاي می شود سعی به این ترتیب
که است مهم بنابراین، باشد، هدف جامعه ي اعضاي نماینده باید خوب نمونه ي
روش هر باشیم. کرده انتخاب را مناسبی نمونه گیري روش داده ها تولید براي
آمارگیري است. خود به مخصوص عیب هاي و مزیت ها داراي داده ها تولید
داده ها گرداوري براي سرشماري با مقایسه در مزیت هایی داراي نمونه اي
آماره هاي باشد مناسب نمونه گیري طرح نمونه گیري، روش در اگر است.
به سرشماري طریق از که باشند آماره هایی از دقیق تر می توانند آمارگیري

می آیند. دست

غالباً که دارند روزآمد چارچوب یک به نیاز آمارگیري ها چون طرفی از
کاهش موجب که بیابند روش هایی می کنند سعی آمارشناسان ندارند، وجود
روش ها، این از یکی ببرند. باال را آمارگیري داده هاي کیفیت و شده هزینه ها
گرداوري مختلف روش هاي از ترکیبی که است آمیخته مد آمارگیري
حضوري، به صورت آمارگیري داده هاي گرداوري روش هاي داده هاست.
(رودررو) حضوري به صورت آمارگیري می شوند. انجام وبی و پستی تلفنی،
وبی و تلفنی پستی، آمارگیري هاي دارد. دنبال به را زیادي زمان و هزینه
آمارگیري به نسبت کمتري پاسخ نرخ روش ها این اما دارند را کمتري هزینه ي
براي روش یک از تنها که آمارگیري ها این به دارند. اجرا پرسش گر
به می شود. گفته تک مدي آمارگیري می شود، استفاده داده ها گرداوري
گرداوري براي مد چند یا دو از دنباله اي یا و هم زمان به طور که آمارگیري هایی
مهم ترین از یکی می شود. گفته آمیخته مد آمارگیري می شود، استفاده داده ها
گرداوري روش کدام که است این تعیین پژوهش گران، بررسی چالش هاي
و هاکستیم است. مطلوب جامعه بر حاکم شرایط در آن ها از ترکیبی یا داده ها
افزایش به رو آمارگیري ها در بی پاسخی میزان دیدند که زمانی [۶] اتاناپولوس
این از یکی کردند. معرفی بی پاسخی میزان کاهش براي را روش هایی است،
و تورانژو است. داده ها گرداوري براي متفاوت مدهاي از استفاده روش ها،
مصاحبه اي، آمارگیري یک در پاسخ گویان که کردند بیان [١٢] همکاران
که دهند پاسخ متفاوت برخط، آمارگیري یک در را پرسش یک است ممکن
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دنباله اي آمیخته مد آمارگیري اجراي شیوه ي :١ شکل

حضور پرسش گر عدم یا حضور مثل این و است مد از استفاده دلیل به فقط
طرح هاي [٣] بلیث همچنین می باشد. حساس پرسش هاي بر آن تأثیر و
هزینه هاي داراي طرح ها این زیرا کرد بیان جذاب را آمیخته مد آمارگیري
باشند. موفق پاسخ گویان، مختلف انواع به رسیدن در می توانند و مؤثرند
پستی پاسخ گویان که کردند بیان این گونه مقاله اي در [١] همکاران و اتکسون
مد انتخاب و بوده متفاوت شناختی جمعیت رفتار و نگرش لحاظ از اینترنتی و
بر [۴] همکاران و دیلمان نمی گذارد. تأثیر آن ها پاسخ بر پاسخ گویان توسط
داده ها گرداوري مختلف مدهاي که آمیخته مد آمارگیري هاي که باورند این
تبدیل شدن حال در ... و وبی تلفنی، پستی، رودررو، مانند می کنند ترکیب را
بیان [١١] وندنپالس و رابرتز هستند. داده ها گراوري استاندارد ابزارهاي به
کافی شناخت باید آمیخته مد آمارگیري یک بهینه طراحی براي که کردند
و موردمطالعه موضوع داده ها، گرداوري مد نمونه گیري، چارچوب به نسبت

باشیم. داشته موردنظر متغیرهاي

آمیخته مد آمارگیري ٢

و پرسش ها پرسش و افراد با تماس براي که است رابطی آمارگیري روش
استفاده شده، روش هاي رایج ترین می گیرد. قرار مورداستفاده پاسخ ها ثبت
تلفن هاي از استفاده (با تلفنی فرد)، (با رودررو مانند: اجرا پرسش گر روش هاي
کاغذي می تواند که پستی مانند: اجرا خود روش هاي و همراه) تلفن یا ثابت
در هستند. همراه) تلفن یا و شخصی رایانه هاي از استفاده (با برخط یا و
اجراي و پاسخ گو با تماس مرحله ي در روش ها چندمدي ، آمارگیري هاي

می شوند. ترکیب روش
نرخ افزایش شامل به طورمعمول آمیخته مد آمارگیري کلیدي هدف هاي

سطح یک در را طرح روش این درحالی که است. جامعه پوشش و پاسخ
مدهاي از است ممکن آمیخته مد طرح اصل، در می دارد. نگه مقرون به صرفه
پاسخ گو به همکاري براي یادآوري و پاسخ گو به دست یابی براي مختلف
همراه به کاغذي پرسش نامه یک حاوي نامه اي به عنوان مثال، کند. استفاده
نمونه اي واحد هاي به تکمیل شده پرسش نامه عودت براي نامه پاکت یک
تکمیل یادآوري براي بی پاسخ نمونه اي واحدهاي به سپس و می شود ارسال
آمیخته مد طرح هاي می شود. گرفته تلفنی تماس آن دادن عودت و پرسش نامه
نحوه ي در که می برند کار به را متعددي روش هاي پرسش نامه اجراي براي
می توان طریق دو به کل در را آمیخته مد طرح هاي هستند. متفاوت مدها اجراي

هم زمان. آمیخته مد و دنباله اي آمیخته مد کرد: اجرا

سپس و می برد بهره مد یک از آمارگیري ابتدا دنباله اي آمیخته مد طرح در
روند این می شود. گرفته کار به بعد مرحله ي در دیگري مد بی پاسخ ها براي

.(١ (شکل [١١] می یابد ادامه باشد داشته وجود بی پاسخی که زمانی تا

را پاسخ میزان اجرایی مدهاي در مد یک جایگزینی به طورمعمول،
دهد. افزایش را جمعیت پوشش می تواند همچنین روش این می دهد. افزایش
اینترنت از داده ها گرداوري براي که آمارگیري روش یک در به عنوان مثال،
تلفن یا اینترنت به که نمونه اي واحدهاي براي می توان می برد، بهره تلفن یا و
گرداوري که زمانی کرد. استفاده پستی یا و رودررو روش از ندارند دسترسی
(مانند گران تر مدهاي از می شود انجام وب) (مانند ارزان تر مدهاي با داده ها
داده ها گرداوري طرح این می شود. استفاده بی پاسخ ها براي تنها رودررو)
در دارد. رودررو مانند تک مدي طرح هاي از برخی به نسبت مؤثري هزینه ي
تک مدي طرح از بیش تر یا و به اندازه  نیز باالتري پاسخ نرخ کمتر، هزینه ي کنار

می آورد. دست به
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هم زمان به طور داده ها گرداوري روش چند یا دو از هم زمان آمیخته مد طرح در
به پاسخ گویان تشویق موجب شیوه این می شود. استفاده پاسخ گویان نظر با و
افزایش پاسخ نرخ و کاهش یافته بی پاسخی اریبی شده، آمارگیري در مشارکت

می توان اول مرحله ي در باقی مانده بی پاسخ هاي از اطالع گیري براي می یابد.
استفاده دیگر مد چند یا یک از دنباله اي از آمیخته مد، آمارگیري کمک به

.(٢ (شکل [٩] کرد

چندمدي هم زمان آمیخته مد آمارگیري اجراي شیوه ي :٢ شکل

ارسال کنار در می توان هم زمان آمیخته مد طرح یک در به عنوان مثال،
وبی پرسش نامه براي پیوند یک نمونه اي، واحدهاي به کاغذي پرسش نامه ي
انتخاب پاسخ گویی براي را روش یک خود انتخاب به پاسخ گو تا شود گذاشته

کند.
سه که دارند، وجود آمیخته مد آمارگیري از استفاده براي بسیاري دلیل هاي
امر این است. هزینه ها کاهش اول دلیل دارند. بیش تري عمومیت دلیل
حداقل با داده ها گرداوري براي روشی از استفاده براي تالش مستلزم به نوعی
سنگین تر هزینه  لحاظ از بعدي روش به انتقال سپس پستی)، (آمارگیري هزینه
(پستی) اول مرحله ي آمارگیري بی پاسخ هاي از داده ها گرداوري براي (تلفنی)
بی پاسخ هاي باقی مانده ي براي اجرا پرسش گر روش از استفاده سرانجام و
به طور پرهزینه تر روش هاي طرح هایی چنین در است. (تلفنی) دوم مرحله ي
نرخ هاي افزایش دوم دلیل می شوند. گرفته کار به کمتري موردهاي براي پیاپی
که می سازد فراهم را امکان این آمیخته مد طرح یک ارائه ي است. پاسخ
کنند. انتخاب است، راحت تر آن ها براي که را روش هایی از یکی پاسخ گویان
ویژگی  هاي .[۵] است طولی آمارگیري هاي در مالی صرفه جویی سوم دلیل
با تماس براي که مختلفی روش هاي جمله از آمیخته مد، طرح هاي خاص
شدت و تعیین در سزایی به تأثیر می شود، به کاربرده روش اجراي و پاسخ گو
خطاي مهم منبع هاي دارد. برآوردگرها در آمارگیري کل خطاي رخداد
و پوشانشی (خطاي نامناسب انتخاب از ناشی خطاهاي شامل آمارگیري کل

اندازه گیري) (خطاهاي نامناسب اندازه گیري از ناشی خطاهاي و بی پاسخی)
روش ها دیگر به نسبت کمتري صحت و دقت آمارگیري، روش اگر هستند.
کمک به گزینش خطاي کاهش هدف با آمیخته مد طرح هاي باشد، داشته

.[٧] دهند افزایش را اندازه گیري خطاي می توانند پاسخ نرخ افزایش
آمارگیري هاي با آمیخته مدي آمارگیري هاي مقایسه ي و ارزیابی براي
برآورد آمارگیري دو هر در خطا دوم توان میانگین مؤلفه هاي تک مدي
بین تفاوت دوم توان میانگین ،(MSE) خطا دوم توان میانگین می شوند.
توان MSE به عبارت دیگر، است. جامعه متناظر پارامتر و آمارگیري آماره ي
و آمارگیري فرایند تکرارهاي در برآوردگر مقدار متوسط بین فاصله ي دوم
متوسط و تکرارها از برآوردها بین تفاوت دوم توان متوسط + جامعه پارامتر

است. تکرارها مقدار

MSE = اریبی دوم توان + واریانس

چگونه می دارد، بیان که است خاص برآورد یک خالصه شده ي ،MSE معیار
تأثیر تحت غیرنمونه گیري خطاهاي ممکن منبع هاي توسط آمارگیري آماره ي
آمارگیري آماره ي اریبی یا واریانس به صورت است ممکن که می گیرد قرار

.[١١ ،٢] دهد قرار تأثیر تحت را
آن ها از هرکدام که را MSE اصلی مؤلفه ي شش ،[٢] الي برگ و بایمر
برآوردهاي در نظام مند خطاي و متغیر خطاي در مخاطره مختلف درجه هاي



نواب پور٣۶ حمیدرضا و بهشتی زاده سمانه داده ها آمیخته مد گرداوري در خطا دوم توان میانگین مؤلفه هاي برآورد

-١ از: عبارت اند مؤلفه ها این کردند. شناسایی می دهند، نشان را آمارگیري
-۴ بی پاسخی، خطاي -٣ چارچوب، (پوشانشی) خطاي -٢ مشخصات، خطاي
در نمونه گیري. خطاي -۶ و داده ها پردازش خطاي -۵ اندازه گیري، خطاي
بودن یکسان یا و برآوردها در کم مخاطره ي دلیل به خطاها این همه ي مقاله این
واریانس روي بر تنها و نمی شود گرفته نظر در آمارگیري طرح هاي در آن ها
و (BNR) بی پاسخی اریبی ،(BNC) ناپوشانشی اریبی ،(VarSAMP) نمونه گیري
شده جمع اریبی مؤلفه هاي این می شود. تمرکز (BMEAS) اندازه گیري اریبی
واریانس به سپس کنند، تولید را کل اریبی مؤلفه ي تا می رسند دو توان به و

می دهند. دست به را MSE برآورد و می شود اضافه نمونه گیري

M̂SE = (B̂NC + B̂NR + B̂MEAS)
٢ +V̂arSAMP

به طور اریبی لذا است، داده ها گرداوري مد از متأثر اریبی این که به توجه با
براي می شود. محاسبه آمارگیري طرح در مدها از یک هر براي جداگانه
را مدها شده اند، یکدیگر جبران عامل یا ترکیب آن ها آیا این  که مشاهده
به آمیخته مد آمارگیري طرح هاي براي MSE بنابراین، می کنند. ترکیب
آمیخته مد طرح در MSE تجزیه ي زیر در می شود. تجزیه بیش تر مؤلفه هاي

است. داده شده نشان

M̂SE = ((B̂NR + B̂MEAS)web +(B̂NR + B̂MEAS) f ace−to− f ace)
٢

+V̂arSAMP

وبی، طرح هاي نمایانگر ترتیب به SAMP و face-to-face ،web که
هستند. نمونه اي آمارگیري و رودررو

چارچوب از حاصل مختلف برآوردهاي مقایسه ي با متغیرها اریبی محاسبه ي
عبارت اند برآوردها این است. امکان پذیر آمارگیري داده هاي و نمونه گیري
نمونه هاي از یک هر براي ثبتی داده هاي اساس بر ثبت نمونه؛ برآورد یکم، از:
دوم، می شود. برآورد داده شده، ارجاع آمارگیري طرح دو به که تصادفی
در باپاسخ نمونه ها ي براي ثبتی داده هاي اساس بر ثبتی؛ باپاسخ هاي برآورد
پاسخ ها اساس بر خودگزارشی؛ برآورد سوم، می شود. برآورد آمارگیري، هر
چهارم، و می شود، برآورد باپاسخ، نمونه ها ي براي آمارگیري پرسش هاي به
پست نشانی که نمونه هایی براي ثبتی داده هاي اساس بر ثبتی؛ پوشش برآورد
اساس بر برآوردها می شود. برآورد است، دسترس در آن ها الکترونیک
بودن اریب به توجه با می آیند. دست به میدانی کار هر در باپاسخ نمونه ها ي
می  شود: محاسبه زیر به صورت هدف متغیرهاي براي اریبی برآوردگرها، این

ثبت نمونه، برآورد - خودگزارشی برآورد کل: اریبی (١)
ثبت نمونه، برآورد - ثبتی پوشش برآورد ناپوشانشی: اریبی (٢)

برآورد (یا ثبت نمونه برآورد - ثبتی باپاسخ  هاي برآورد بی پاسخی: اریبی (٣)

و پوشش)،
ثبتی. باپاسخ هاي برآورد - خودگزارشی برآورد اندازه گیري: اریبی (۴)

شبیه سازي مطالعه ي ٣

آمارگیري. داده هاي و معیار داده هاي دارد: وجود داده  مجموعه دو اینجا در
با دانشکده ا ي آمار دانشجویان کارشناسی پروژه ي به مربوط معیار داده هاي
کارشناسی ارشد کارشناسی، تحصیلی مقطع دانشجویان رضایت میزان موضوع
دانشکده این امکانات از ٩٧- ٩٨ تحصیلی سال در اول سال نیم در دکترا و
هدف جامعه ي و گرفتیم نظر در معیار داده هاي به عنوان را داده ها این است.
اجراي از را آمارگیري داده هاي کردیم. فرض ثبت شده رکورد ٨٨ این را
دنباله اي آمیخته مد آمارگیري طرح و حضوري تک مدي آمارگیري طرح دو

کردیم. گزینش جامعه این از حضوري همراه به وبی
نمونه  ي دو شد خواهد داده توضیح ادامه در که نمونه اي اندازه تعیین با ابتدا
و گرفته شده)، فرض جامعه (به عنوان ثبت شده رکورد ٨٨ این از ١٨ تایی

آمارگیري طرح به ١٨تا و حضوري تک مدي آمارگیري طرح به نمونه ١٨تا

دادیم. اختصاص حضوري همراه به وبی دنباله اي آمیخته مدي
آموزشی، علمی، امکانات به مربوط پرسش ۴۵ شامل آمارگیري پرسش نامه ي
مربوط ۵ تا ١ پرسش هاي است. دانشکده این فرهنگی و بهداشتی و رفاهی
وضعیت تحصیلی، دوره جنسیت، از: عبارت اند که است شخصی اطالعات به
را شده اندازه گیري متغیرهاي این نبودن. یا بودن خوابگاهی و سن تأهل،
٢٠ تا ۶ پرسش هاي گرفتیم. نظر در اجتماعی- جمعیتی متغیرهاي به عنوان
پرسش هاي و رایانه) سایت و کتاب خانه (قرائت خانه، علمی امکانات به مربوط
۴٢ تا ٢٨ پرسش هاي است. (کالس ها) آموزشی امکانات به مربوط ٢٧ تا ٢١

امکانات به مربوط ۴۵ تا ۴٣ پرسش هاي و بهداشتی و رفاهی امکانات به مربوط
و زیاد متوسط، کم، خیلی کم، گزینه ي ۵ شامل پرسش هر است. فرهنگی
تا ١ امتیاز خیلی زیاد تا خیلی کم از گزینه ها از یک هر به است. خیلی زیاد
به را فرد هر پاسخ میانگین پرسش ها، به افراد پاسخ به توجه با شد. داده ۵

فرهنگی و بهداشتی و رفاهی آموزشی، علمی، امکانات به مربوط پرسش هاي
به دست آمده میانگین هاي این میانگین محاسبه ي با سپس و آورده دست به
میزان فرهنگی، و بهداشتی و رفاهی آموزشی، علمی، امکانات از یک هر از
آوردیم. دست به را دانشکده این امکانات از نمونه دانشجوي هر رضایت مندي

گرفتیم. نظر در هدف متغیر به عنوان را به دست آمده رضایت مندي میزان
نمونه ا ي واحد ١٨ میان پرسش نامه ها حضوري تک مدي آمارگیري طرح در
طرح در دادند. پاسخ نفر ١۵ تنها آماري واحد ١٨ از شد. توزیع انتخاب شده
دانشجوي ١٨ به ابتدا حضوري همراه به وبی دنباله اي آمیخته مد آمارگیري
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طبقه هر واریانس :١ جدول

طبقه هر واریانس مقدماتی نمونه ا ي اندازه ي طبقه
٠٫٠۵٠٣ ٨ کارشناسی
٠٫٠۶٣۴ ۶ کارشناسی ارشد
٠٫٣۶۵۴ ٢ دکترا

آمارگیري این براي این که به آن ها ساختن آگاه با و شد مراجعه انتخاب شده
از آن ها رضایت مندي میزان ارزیابی براي پرسش نامه یک انتخاب شده اند،
یک گذشت از پس شد. ارسال آن ها براي ایمیل طریق از دانشکده امکانات
از نفر، ١٨ از نفر ٨ بی پاسخ ها، براي پرسش نامه ارسال باز و پیگیري و هفته
حضوري آمارگیري باقی مانده نفر ١٠ براي دادند. پاسخ وبی آمارگیري طریق
١ و دادند پاسخ نفر ٩ تنها نفر ١٠ این از شد. اجرا وبی آمارگیري دنباله ي به

باقی ماند. بی پاسخ نفر

نمونه اي اندازه ي تعیین ٣. ١
٨٨ از طبقه بندي نمونه گیري روش از استفاده با نمونه اي اندازه ي تعیین براي
به مربوط رکورد ٣۴ کارشناسی، مقطع به مربوط رکورد ۴٣ ثبت شده رکورد
نمونه ي یک بودند. دکتري مقطع به مربوط نیز ١١تا و کارشناسی ارشد مقطع
تا شد انتخاب جامعه از تک مدي ساده تصادفی به صورت ١۶تایی مقدماتی
توسط ارائه شده فرمول از استفاده با کنیم. برآورد را نمونه گیري واریانس

کردیم. برآورد را هدف نمونه اي  اندازه ي [٨] لوهر

n =
Z٢

α/٢S٢

e٢ +
Z٢

α/٢S٢

N

(١)

آن: در که
استاندارد، نرمال باالي درصدي α/٢ نقطه ي :Zα/٢

طبقه بندي، واریانس :S٢

و خطا، حاشیه ي :e
است. جامعه اي واحد هاي کل تعداد :N

نمونه ي این از رضایت مندي) (میزان پاسخ متغیر به دست آمده ي واریانس
گرفته نظر در ٠٫٠٧ برابر خطا حاشیه ي اگر است. ٠٫٠٢٧٢٠١۵٧۵ مقدماتی

آنگاه: شود

n =
(١٫٩۶)٢ × (٠٫١۶۴٩٢٩)٢

(٠٫٠٧)٢ + (١٫٩۶)٢×(٠٫١۶۴٩٢٩)٢

٨٨

= ١٧٫١۶۶ ≈ ١٨

طبقه هر واریانس نمونه اي، اندازه ي از طبقه هر سهم محاسبه ي براي ادامه در
می دهد. نشان را طبقه ها واریانس ١ جدول شد. محاسبه

واحد هر هزینه ي طرفی از و نیستند برابر طبقه ها واریانس این که به توجه با
هر نمونه اي اندازه ي نیمن تخصیص از استفاده با است، یکسان طبقه ها تمام در

می شود. تعیین طبقه

nh = n
NhSyUh

(∑h NhSyUh)
(٢)

آن: در که
hام، طبقه ي در واحدها کل تعداد :Nh

hام، طبقه ي در پاسخ متغیر استاندارد خطاي :SyUh

و نمونه اي، واحدهاي تعداد :n
hام طبقه ي نمونه اي واحدهاي تعداد :nh

می دهد. نشان را طبقه هر براي به دست آمده نمونه اي اندازه  ي ٢ جدول است.

طبقه هر نمونه اي اندازه :٢ جدول

nh n SyUh Nh طبقه
۶ ١٨ ٠٫٠۶٨٩۴٢ ۴٣ کارشناسی
٨ ١٨ ٠٫١٠٣٠٢٩ ٣۴ کارشناسی ارشد
۴ ١٨ ٠٫١۶۵٠٩٩ ١١ دکترا
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پاسخ نرخ ٣. ٢

٣ و دادند پاسخ نفر ١۵ پاسخ گو، نفر ١٨ از حضوري تک مدي طرح در
از حضوري، همراه به وبی دنباله اي آمیخته مد طرح در ماندند. بی پاسخ نفر
بی پاسخ نفر ١٠ براي و دادند پاسخ نفر ٨ وبی مرحله ي در پاسخ گو نفر ١٨

بی پاسخ نفر یک تنها و دادند پاسخ نفر ٩ که شد اجرا حضوري مد باقی مانده

پاسخ نرخ از که بود درصد ٩۴٫۴۴۴ آمیخته مد طرح در پاسخ نرخ باقی ماند.
به را پاسخ نرخ هاي ٣ جدول بود. بیش تر درصد) ٨٣٫٣٣٣) تک مدي طرح
در دنباله اي آمیخته مد طرح در می دهد. نشان آمارگیري طرح هاي تفکیک
دنبال به حضوري مد اجراي از پس و بود کوچک پاسخ نرخ وبی مرحله ي
تک مدي طرح از طرح این در پاسخ نرخ یافت. افزایش پاسخ نرخ وبی مد

شد. بیش تر نیز حضوري

آمارگیري طرح هاي پاسخ نرخ هاي :٣ جدول

نمونه اي اندازه ي پاسخ نرخ آمارگیري طرح
١ طرح

١۵ ٨٣٫٣٣٣ حضوري تک مدي باپاسخ هاي
٢ طرح

٨ ۴۴٫۴۴۴ وبی مد١: باپاسخ هاي
٩ ٩٠ حضوري مد٢: باپاسخ هاي

١٧ ٩۴٫۴۴۴ کل

برآوردگرها مقایسه ي ٣. ٣

طرح دو برآوردگرهاي نمونه گیري توزیع برآوردگرها، مقایسه ي براي
به کردیم. استفاده ناپارامتري خودگردان بازنمونه گیري روش از آمارگیري،
شد. گزینش ١٨ تایی اصلی نمونه ي از خودگردان نمونه ي ١٠٠٠ منظور این
رضایت مندي برآوردهاي آمد. دست به خودگردان میانگین ١٠٠٠ درنهایت

شدند. محاسبه زیر به صورت موردنظر برآوردگر نمونه گیري توزیع

¯̂θ =
١

١٠٠٠

١٠٠٠

∑
i=١

(θ̂i) (٣)

نمونه گیري iامین در (رضایت مندي) θ پارامتر برآورد ،θ̂i آن در که
با داشت وجود بی پاسخی آن ها در که نمونه هایی براي است. خودگردان
خودگردان برآوردهاي شد. جایگزین مقداري رگرسیونی جانهی از استفاده
داده شده اند. نشان ۴ جدول در آمارگیري طرح هاي تفکیک به رضایت مندي

آمارگیري مد تفکیک به رضایت مندي خودگردان برآورد هاي :۴ جدول

خودگزارشی برآورد ثبتی باپاسخ هاي برآورد نمونه ثبت برآورد آمارگیري طرح
١ طرح

١٫٩٨٢۶٠٩ ١٫٩١۴٩۵٣ ١٫٨٨٢۶٩٢ حضوري تک مدي
٢ طرح

٢٫١٨٨٨٣۶ ٢٫١١٣٩٠۵ ٢٫٠۴١٧٧۵ وبی
٢٫٠٨٢٧۶١ ٢٫٠۴١٢٠٣ ٢٫٠۴١٧٧۵ حضوري + وبی
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به صورت برآوردها این آمارگیري داده هاي و معیار داده هاي وجود به توجه با
می آیند: دست به زیر

نمونه هاي از یک هر براي ثبتی داده هاي اساس بر نمونه: ثبت برآورد .١

نمونه ١٨ اساس بر داده شده، ارجاع آمارگیري طرح دو به که تصادفی
می شود. برآورد

نمونه هاي براي ثبتی داده هاي اساس بر ثبتی: باپاسخ هاي برآورد .٢

می شود. برآورد آمارگیري، هر در باپاسخ

براي آمارگیري پرسش هاي به پاسخ ها اساس بر خودگزارشی: برآورد .٣

می شود. برآورد باپاسخ ، نمونه هاي

مقایسه معیارهاي ۴ .٣
آمارگیري کل خطاي کمترین آمارگیري طرح کدام این که شناسایی براي
محاسبه را MSE و کرامر Vي آماره ي دو می دهد، ارائه هدف متغیر در را
محاسبه آمارگیري طرح هاي از یک هر براي را آماره دو این ادامه در کردیم.

می پردازیم. طرح دو این ارزیابی به و می کنیم

کرامر Vي آماره ي ١ .۴ .٣
آمارگیري طرح کدام این که شناسایی براي راه ها از یکی شد بیان که همان طور
محاسبه ي می دهد، ارائه هدف متغیر در را آمارگیري کل خطاي کمترین

است. کرامر Vي آماره ي

V̂ =

√
χ٢/n

min{I −١,J−١}
(۴)

تعداد J و سطرها تعداد I آزادي، درجه ي n با خی دو آماره ي χ٢ آن در که
است. تقاطعی جدول ستون هاي

داده هاي و آمارگیري داده هاي بین ارتباط میزان بیان براي معیاري آماره این
در χ٢ آماره ي باز مقیاسیدن با کرامر، Vي آماره ي می کند. فراهم معیار
براي کرامر Vي آماره ي محاسبه ي براي .[١٠] می  آید دست به (٠,١) بازه ي
جدول ابتدا دانشکده) امکانات از دانشجویان رضایت مندي (میزان هدف متغیر
هر براي آمارگیري داده هاي و معیار داده هاي کمک به را تقاطعی فراوانی
طرح هر براي کرامر Vي آماره ي سپس می آوریم. دست به آمارگیري طرح
۴ -٣ و ٢- ٣ ،١- ٢ دسته  هاي در را آمارگیري و معیار داده هاي می شود. محاسبه
،٧ و ۶ ،۵ تقاطعی فراوانی جدول هاي در آن ها فراوانی و کرده مقیاس  بندي 

است. بیان شده

حضوري تک مدي فراوانی جدول :۵ جدول

آمارگیري داده هاي
۴ -٣ ٢- ٣ ١- ٢

٠ ١ ٨ ١- ٢

٠ ٣ ١ ٢- ٣ معیار داده هاي
١ ١ ٠ ۴ -٣

وبی مرحله ي آمیخته مد: فراوانی جدول :۶ جدول

آمارگیري داده هاي
۴ -٣ ٢- ٣ ١- ٢

٠ ١ ٢ ١- ٢

٠ ٣ ١ ٢- ٣ معیار داده هاي
١ ٠ ٠ ۴ -٣
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وبی+حضوري آمیخته مد: فراوانی جدول :٧ جدول

آمارگیري داده هاي
۴ -٣ ٢- ٣ ١- ٢

٠ ٢ ۶ ١- ٢

٠ ۵ ٢ ٢- ٣ معیار داده هاي
١ ١ ٠ ۴ -٣

هدف متغیر کرامر Vي آماره ي :٨ جدول

آمیخته مدي طرح تک مدي طرح
حضوري + وبی وبی حضوري تک مدي هدف متغیر

٠٫۵٩٣٩ ٠٫٧۶۶ ٠٫۶۶٧١ دانشکده امکانات از رضایت مندي میزان

آمارگیري طرح هاي تفکیک به را هدف متغیر کرامر Vي آماره ي ٨ جدول
در کرامر Vي آماره ي می دهد نشان ٨ جدول که همان گونه می دهد. نشان
در است. به دست آمده کوچک تر تک مدي طرح به نسبت آمیخته مدي طرح
بعد و بود بزرگ کرامر Vي آماره ي مقدار وبی مرحله ي در آمیخته مد طرح

یافت. کاهش کرامر Vي آماره ي مقدار حضوري مرحله ي اجراي از

خطا دوم توان میانگین ٢ .۴ .٣
خطاي کمترین آمارگیري طرح کدام این که شناسایی براي راه ها از دیگر یکی
خطاي اصلی مؤلفه هاي است. MSE محاسبه ي دارد، هدف متغیر در را کل
واریانس از عبارت اند می شوند برآورد هدف متغیر براي که آمارگیري کل
محاسبه ي براي مؤلفه ها این بی پاسخی. اریبی و اندازه گیري اریبی نمونه گیري،
سهم ادامه در می شوند. استفاده آمارگیري طرح دو هر در هدف متغیر MSE

می شود. ارزیابی آمارگیري طرح هر در مختلف منبع هاي از MSE نسبی
می شود: محاسبه زیر به صورت نمونه گیري واریانس مؤلفه ي

Var(θ̂) =
١

١−١٠٠٠

١٠٠٠

∑
i=١

(θ̂i −
¯̂θ)٢ (۵)

اریبی مؤلفه هاي قبل، بخش در برآورد ها محاسبه ي به توجه با همچنین
می شود: محاسبه زیر به صورت

ثبت نمونه، برآورد - خودگزارشی برآورد کل: اریبی (١)
و ثبت نمونه، برآورد - ثبتی باپاسخ  هاي برآورد بی پاسخی: اریبی (٢)

ثبتی. باپاسخ  هاي برآورد - خودگزارشی برآورد اندازه گیري: اریبی (٣)

اریبی مؤلفه هاي ندارد. وجود افراد بودن دسترس در دلیل به ناپوشانشی اریبی
دست به کل اریبی مؤلفه ي تا می رسند دو توان به و شده جمع به دست آمده
دست به برآورد MSEرا و می شود اضافه نمونه گیري واریانس به سپس آید.

:١ طرح می دهد.

M̂SE = (B̂NR + B̂MEAS)
٢ +V̂arSAMP

:٢ طرح

M̂SE = ((B̂NR + B̂MEAS)web

+(B̂NR + B̂MEAS) f ace−to− f ace)
٢ +V̂arSAMP

آمارگیري طرح هر براي MSEرا و نمونه گیري واریانس کل، اریبی  ٩ جدول
می دهد. نشان

نسبت MSE مؤلفه هاي حضوري همراه به وبی دنباله اي آمیخته مدي طرح در
آن MSEي نتیجه در و آمد دست به کوچک تر حضوري تک مدي طرح به
اریبی در ایجادشده نسبی سهم ارزیابی براي شد. کمتر تک مدي طرح از نیز
یک هر سهم بخش این در اندازه گیري، اریبی و بی پاسخی اریبی توسط کل
را اریبی مؤلفه هاي ١٠ جدول کردیم. مطرح را کل اریبی در مؤلفه ها از
١٠ جدول در که همان طور می دهد. نشان آمارگیري طرح هاي تفکیک به
است. بیش تر آمیخته مدي طرح از تک مدي طرح کل اریبی می شود مشاهده
طرح از بیش تر تک مدي طرح بی پاسخی اریبی اریبی، مؤلفه هاي ارزیابی با
طرح طرح، دو این اندازه گیري اریبی مقایسه ي با همچنین است. آمیخته مدي



۴٣٣- ٢ ص ،۴٩ پیاپی شماره ،١٣٩٩ تابستان و بهار اول، شماره پنجم و بیست سال آماري، ۴١اندیشه

دارد. تک مدي طرح به نسبت کوچک تري اندازه گیري اریبی آمیخته مدي
اریبی کمتر پاسخ نرخ دلیل به وبی مرحله ي در دنباله اي آمیخته مدي طرح در
شده موجب آن دنبال به حضوري مرحله ي اجراي با و بوده بزرگ تر بی پاسخی

کاهش چشم گیري به طور اندازه گیري اریبی همچنین و بی پاسخی اریبی تا
بی پاسخی اریبی به نسبت بیش تري سهم اندازه گیري اریبی کل، اریبی در یابد.

داشتند. آمارگیري طرح دو هر در

آمارگیري طرح هاي تفکیک به هدف متغیر براي MSE و نمونه گیري واریانس کل، اریبی :٩ جدول

MSE نمونه گیري واریانس کل اریبی آمارگیري طرح
٠٫٠٢۶۴ ٠٫٠١۶۴ ٠٫٠٩٩٩١٧ حضوري تک مدي طرح
٠٫٠١۵١ ٠٫٠١٣۴ ٠٫٠۴٠٩٨۶ حضوري همراه به وبی دنباله اي آمیخته مد طرح

آمارگیري طرح هر در اریبی مؤلفه هاي و کل اریبی :١٠ جدول

اندازه گیري اریبی بی پاسخی اریبی کل اریبی آمارگیري طرح
تک مدي طرح

٠٫٠۶٧۶۵۶ ٠٫٠٣٢٢۶١ ٠٫٠٩٩٩١٧ حضوري
حضوري همراه به وبی دنباله اي آمیخته مدي طرح

٠٫٠٧۴٩٣١ ٠٫٠٧٢١٣ ٠/١۴٧٠۶١ وبی مرحله ي
٠٫٠۴١۵۵٨ −٠٫٠٠٠۵٧٢ ٠٫٠۴٠٩٨۶ وبی+حضوري مرحله ي

نتیجه گیري ۴

دنباله اي آمیخته مدي طرح و حضوري تک مدي طرح دو مقایسه به مقاله این در
پاسخ نرخ آمیخته مدي طرح کاربرد در پرداختیم. حضوري همراه به وبی
زمان نظر از آمیخته مدي طرح این داشت. تک مدي طرح به نسبت بیش تري

اریبی مؤلفه هاي ارزیابی با بود. تک مدي طرح از به صرفه تر خیلی نیز هزینه و
بود. تک مدي طرح از کمتر آمیخته مدي طرح گزینش خطاي طرح، دو هر
مرحله ي کمک به (حضوري) ٢ مرحله ي آمیخته مدي طرح در به عبارت دیگر،

داد. دست به تک مدي طرح به نسبت بهتري نتیجه هاي و آمد (وبی) ١
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