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 باره محتوی در

و  یرسانعاطال یمهم برا یها. شاخصهستند یو اجتماع یاقتصاد اطالعاتاز  یبع مهمامن های در سطح خانوارپیمایش

در حال  یدر کشورهاخصوص ات بهگاهی اوقشود. یحاصل م هاییپیمایش نیتوسعه، غالباً از چن یهااستینظارت بر س

ثبتی دیگر مانند  هاینظامها برای رفع نواقص و از آن اندشده لیها تبدداده یآورجمعشکل غالب به هااین پیمایش توسعه،

 شود.استفاده میثبت احوال 

 یطراحتوان به ها میوجود دارند، از میان آندر حال توسعه  یخانوار در کشورهاهای در انجام پیمایش جنبه مهم نیچند

پیمایش، اشاره  یهاداده لیتحلوهیتجزنحوه و  ی پیمایشهانهی، هزگیرینمونهوابسته به ریغ ی، خطاهاپیمایش یاجرا ،نمونه

 جهتبهکارآمد و مطمئن  یاوهیبه شی پیمایش طراحهای خانوار برای پیمایش مجریانبه  کراهنما کم نیا یهدف اصل کرد.

 ها است.در پیمایش شده دیتول یهااز دادهبهینه  یاستفادهامکان 

 در این راهنما به موارد زیر توجه شده است:

 ؛داعمال شو متفاوت یهامناطق مختلف و پیمایشتواند در یکه م یاتیعمل یهایژگیبر استانداردها و و دیأکت 

  ؛های مختلف در انجام یک پیمایشقسمت یبرا پیمایش یهانهیهزبررسی 

  ؛گیریوابسته به نمونهریغ یخطاها بررسی 

 افزاری موجود جهت انجام مراحل مختلف پیمایشبررسی زیرساخت نرم. 
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 پیمایش سطح خانوارکلیات . 1

 مقدمه. 1-1

 یکه سرشماریدر حالهستند.  یو اجتماع یاقتصاد اطالعاتترین منابع مهم از یکیخانوار  سطحهای اجرا شده در پیمایش

ریزی متفاوتی و هزینه، زمان و برنامه شودیانجام م بارکی چند سالاما هر  ،استمهمی از اطالعات منبع  زیننفوس و مسکن 

و در حال  دنکنمی یرا بررس تیبر جمعیمبتن گیری از خانوارها بوده و موضوعاتبراساس نمونهها پیمایش. ها داردبا پیمایش

 لیتبد ریدر چند دهه اخ ی، اقتصادی، سالمت و ...اجتماع یهادهیپد رابطه بامنابع داده در  نیرتریپذاز انعطاف یکیبه  حاضر

 . نداشده

اطالعات  ،هایکه سرشماری، در حالدندهیارائه م ها در مورد خانوارهادادهاز  جامع یامجموعه ،های در سطح خانوارپیمایش

که بر  یو عوامل فرهنگ یتی، مشخصات جمعد. رفاهندهیارائه م رهیو غ التی، جنس و تحص، سنتیدر مورد جمع یجامع

. ها هستنداز موضوعات مورد بررسی در پیمایش گذاردیم ریتأث ی و سالمتو اقتصاد یاجتماع راتییتغ نیرفتار و همچن

 یکه به راحت قیو دق دیمف یهاداده شیافزااز طرفی و  هانهیهز ری، کاهش چشمگگیریهای خانوار با تکیه بر نمونهپیمایش

 ، به همراه خواهند داشت.هستند یبندو طبقه کیقابل تفک

 یبرا و غالباً میرا درک کن تیروزمره هر خانوار در جمع یهاو چالش یاساس یازهاین کهد نکنیها به ما کمک مپیمایش

 شود.میمنطقه خاص انجام  کیخانوار در  اجتماعی و سطح سالمت-یدرک جنبه اقتصاد و یزندگ یاستانداردها بررسی
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بر اطالعات های مختلف مطرح در خانوار، عالوهو درک جنبه قیدست آوردن اطالعات دقبه جهتخانوار  هایپیمایشدر 

آوری به جمع ،د. در سطح خانوارنشوآوری میدر دو سطح خانوار و فرد جمعکلی ت عااطال غالباً  مختص موضوع مطالعه،

ها، میزان وضعیت اقتصادی براساس داراییتعداد اعضای خانوار،  از قبیل که برای تمامی اعضا مشترک هستند اطالعاتی

 اطالعات ،در سطح فرد. شودپرداخته میدسترسی به امکانات، میزان آمادگی خانوار و آموزش درباره مسائل، مشکالت و بالیا 

آوری جمعتواند متفاوت باشد، و همچنین اطالعاتی که در بین افراد خانوار میشغل ، از قبیل سن، میزان تحصیالت اعضا یاولیه

 د.نشومی

 .، پرداخته شده استها توجه شودکه باید در یک مطالعه پیمایش سطح خانوار به آن مهمدر ادامه این گزارش به ذکر اجزای 

 

 یسازادهی، پطراحی پیمایش. 1-2

ها مطالعات جا که پیمایشاز آن. ودشمیپرداخته  های سطح خانوارپیمایش یبراگیری نمونه یموضوعات طراحدراین قسمت بر 

صورت رایج قابلیت انجام دارند حضوری و غیرحضوری. اگر مطالعه با توجه به  به دو ،بر جمعیت خواهند بودمقطعی مبتنی

 ،غیرحضوریصورت در غیر این صورت پیمایش به صورت حضوری وبه پذیر باشدامکانصورت حضوری شرایط و امکانات به

و گزارش براساس  است آوری اطالعات فردی، اما جمعها هستنداطالعات خانوارآوری جمعمرجع  .تلفنی اجرا خواهد شد طوربه

 فرد و خانوار )بسته به نیاز( خواهد بود. 

 

 گیری. چارچوب نمونه1-2-1
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، فقط یطور کلشود. بهیاغلب در سطح خانوار انجام م پرسشگری هدف، تیمورد نظر از جمع یهادست آوردن دادههمنظور ببه

خانه که موقتاً دور  کی یدائم نیهستند. ساکن هاپیمایشدر  اطالعات ، مجاز به درجهستند هکه ساکن ثابت خان یافراد

 یخارج از خانه زندگ یلیکه در طول سال تحص یآموزانو دانش مارستانیطور موقت در ببه ای، التیهستند، مانند افراد در تعط

 یخارج از خانه زندگ یلیکه در طول سال تحص یآموزاندانشباید توجه داشت  شوند.عضو خانوار محسوب می کنند، معموالًیم

مربوط به  یهاداده رایز ،رندیگیقرار نمپیمایش در محل اقامت خود در زمان مدرسه، در گیری نمونه، در صورت کنندیم

 . دیآیمدست آنها به یدائم یآموزان از محل زندگگونه دانشنیا

 یشوند شامل اعضایتوسعه و در حال گذار خارج م حالدر  یخانوارها در کشورهاپیمایش از  یطور کلکه به ییهاگروه

، سساتؤم ریسا ایسالمندان  یهاخانه ،هامارستانیب ،هاکنند. افراد در زندانیم یها زندگمسلح هستند که در پادگان یروهاین

طور از آنها وجود دارد، به هاداده یآورکه معموالً در جمع یلمشکالت عم لیدلبه هاگروه نیاکثر ا ،ریو عشا خانمانیمردم ب

 با توجه به اهداف دیگروه با کیعدم استفاده از  ایدر مورد حذف  یریگمیحال، تصم نیشوند. با امیاز مطالعه حذف  یکل

 .انجام شودپیمایش 

 

 دامنه برآورد. 1-2-2

شده است،  یزیربرنامهپیمایش آن در طرح  یبرا یاجداگانه یهانیکه تخم تیاز جمع یارمجموعهیعنوان زدامنه به کی

، یشهر یهارمجموعهیز ای یمنطقه ادار کی ،هازیرجمعیتاز  یبی، ترکزیر جمعیت کیتواند میدامنه  کی. خواهد شد فیتعر

دو  یدارا کیهر که  عنوان دامنه برخورد کردتوان با مناطق بهیباشد. سپس م ناحیه مورد مطالعهمناطق در  ریسا ای ییروستا
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 یتیجمع یهاتیرجمعیتوانند زمی نیهمچن ها. دامنههستند شتریب ای( ییو روستا یشهر یهاتیجمع ریز ،عنوان مثالطبقه )به

 شوند. می فیتعر تینژاد و جنس ،مانند سن ییهاباشند که با مشخصه

ارائه  یبرا ازیحفظ شود. اندازه نمونه مورد ن متعادلخاص در سطح  پیمایش کی یمورد نظر برا یهاکه تعداد دامنه مهم است

وی گکه هزینه و زمان پیمایش ممکن است پاسخ خواهد بود ادیز اریلزوماً بس هااز دامنه یادیتعداد ز یبرا قبول قابل برآورد

 این نیاز نباشد.

 

 . حجم نمونه1-2-3

ی ، چرا که وجود نمونهبزرگ دارند یهابه اندازه نمونه لیمعموالً تماها ی پیمایشهاکنندگان از دادهو هم استفاده مجریانهم 

های حاصل برآورد نانیاطم تیقابل در نتیجهو گیری نمونه یبه حداقل رساندن خطا ،نشان دادن نمونه پذیرترتعمیم یبرابزرگ 

 یهاکه از اندازه گیرینمونه ریغ یخطاها یاحتمال شیبدون توجه به افزا باً یتقر داللاست نیرسد. امینظر ، الزم بهاز پیمایش

 شود، مطرح شده است. می ینمونه بزرگ ناش

 عبارتند از: شوندمیرا موجب  پیمایش کی یدر مورد اندازه نمونه مناسب برا یریگمیکه تصم یله اصلأسه مس

 ؛های حاصل از پیمایشبرآورد( نانیاطم تیدقت )قابل 

 ؛در پیمایششده  یآورجمع یهاداده تیفیک 

  ی حاصل از پیمایشهاپردازش و انتشار داده ،آوریجمع نهیو هززمان. 
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 ،ای مناسب است که اوالًحجم نمونه ،لحاظ نمودن هر سه عامل فوق در کنار هم از اهمیت باالیی برخوردار است. در واقع

قابلیت اجرایی شدن داشته  ،سازی و با توجه به بودجه پیمایشاز لحاظ پیاده ،مین کرده باشد ثانیاًأحداقل دقت مورد نظر را ت

 بتوان نتایج آن را به کل جامعه مورد بررسی تعمیم داد.  ،باشد و در آخر

در  هاآن مطالعه مشخص شوند، نسبت )یا شیوع( 1داد اصلیدر زمینه تضمین دقت نمونه مورد بررسی الزم است چند برون

 شود(لحاظ می 05/0درصد و خطای  80حداقل توان  جامعه تخمین زده شود، توان آماری و خطا در سطح قابل قبول )عموماً 

شود. الزم به ذکر است که این حداقل مربوط به شرایط  مشخصحداقل حجم نمونه با توجه به هدف مطالعه تعیین شود و 

 نیز در آن لحاظ شود. ریزش نمونه عموماً گیری نمونهآل است و باید مواردی چون ریزش نمونه، نرخ ناپاسخی و اثر طرح ایده

. نرخ ناپاسخی نیز نسبت مستقیم دارد هادهد و با فاصله بین پیگیریدر خصوص مطالعاتی که با پیگیری همراه هستند رخ می

ی محاسبه هاگیری ذکر این مطلب ضروری است که فرمولاز مطالعات قبلی قابل استخراج است. در مورد اثر طرح نمونه

در دسترس است تدوین  گیری کامالًگیری تصادفی ساده در مواردی که چارچوب نمونهبراساس نمونه حجم نمونه عمدتاً 

های حوزه در پیمایش گیری )که عمدتاً گیری و یا در دسترس نبودن چارچوب نمونهنمونه بنابراین پیچیده نمودن ،اندشده

 های سطح خانوار با آن مواجه هستیم( باعث افزایش حداقل حجم نمونه مورد نیاز خواهد شد.سالمت و پیمایش

 یاگر هدف مطالعه ارائهای مثال برای است. شود، سطوح مقایسهمورد نیاز می یحجم نمونهمورد دیگری که باعث افزایش 

مین شده باشد. موارد دیگری که ممکن است نیازمند أدر سطح استانی است باید حداقل حجم نمونه در سطح استان ت برآورد

                                                           
1 Primary outcomes 
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های سنی و نوع منطقه محل سکونت )شهری یا روستایی( است. در واقع این سطوح این اصالح باشند شامل جنسیت، گروه

 کنند. یری نتایج را مشخص میپذقابلیت تعمیم

گیری بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر مدیریت های انجام مطالعه و زمان نمونههرچقدر که حجم نمونه بیشتر باشد هزینه مسلماً

شود که تضمین کیفیت مطالعه نیز چالش برانگیز شود. بنابراین شود. این امر باعث میای به مراتب دشوارتر میچنین مطالعه

ثر است. از ؤنهایی م یدر حجم نمونه ،ی مورد نیازهاگیری(، زمان و زیرساختبودجه نمونهخاص طور حاظ کردن بودجه )بهل

گیری وزنی استفاده از نمونه ،ثر در این موردؤتالش بر کاهش حجم نمونه خواهد بود. یکی از رویکردهای م این رو عمدتاً

کند. بنابراین الزم گیری طلب میگیری متناسب با حجم است. این مورد دقت بسیار باالتری را در طراحی نمونهجای نمونههب

گیری از ابتدای مطالعه در تیم حضور داشته باشد و با توجه به موارد مطرح شده است که یک فرد مسلط به مباحث نمونه

سازی، مستند ،کند تا کلیه جزئیاتله ایجاب میأبرقرار کند. اهمیت این مس و حجم نمونهگیری نمونهتعادلی بین طراحی 

 مکتوب و گزارش شوند. 

 

  خوب یاولیهگیری واحد نمونهمشخصات . 1-3

 ییایکوچک جغراف یاغلب واحدها گیری اولیهواحد نمونهدر حال توسعه و در حال گذار،  یخانوار در کشورها هایی پیمایشبرا

 یباشند که در سرشمار یتوانند مناطقیم گیری اولیهواحدهای نمونهدر دسترس باشد،  یاطالعات سرشمار اگر هستند.

، یمناطق شهر در شوند. لیتبد گیری اولیهواحد نمونهممکن است روستاها به  ییدر مناطق روستااند. شدهو استفاده  ییشناسا

 ها باشد.بلوک ایها ممکن است براساس بخش گیری اولیهواحد نمونه



7 
 

 نانیدهد، مهم است اطمیقرار م ریرا تحت تأث یبررس ندیفرآ یمراحل بعد هیکل تیفیک گیری اولیهواحد نمونهاز آنجا که 

نیا یکامالً کارآمد انتخاب شوند. برا ایهویو به ش باشندبرخوردار  یمطلوب تیفیاز ک ،گیری اولیهنمونه هایواحدحاصل شود 

 :دیبا یطور کلشود، بهانتخاب خوب  تیفیکگیری اولیه با واحد نمونه که

 ؛باشند داریکه در طول زمان پاوجود داشته باشند  یمشخص یمرزها 

 ؛دنهدف را کامالً بپوشان تیجمع 

 ؛دداشته باش بندیاهداف طبقه یبرای متناسب هاداده 

 باشد ادیتعداد آنها ز. 

واحدهای  تیبه ماه یادیتوجه ز دی، بایطور کلشود. به یابیارز دیباگیری نمونه چارچوب تیفی، کقبل از انتخاب نمونه

گیری اولیه را واحدهای نمونهمربوط به انتخاب  ماتیتصم ،دو مورد نیا قیدق یخانوارها شود. بررس عیو توزگیری اولیه نمونه

واحدهای نمونه در تعداد خانوارها و افراد در  ه، تنوع گستردیطور کلکند. بهیم ییناسای مناسب را شو واحدها سازدانه میآگاه

با احتمال  گیری اولیهواحدهای نمونهخواهد داشت. اگر  ی مورد نیاز در پیمایشدانیم کاربر  ینامطلوب ریتأث نو در طول زما اولیه

 دارد.ی حاصل از پیمایش هانیبر دقت تخم ینامطلوب ریامر تأث نیانتخاب شوند، ا یمساو

 نییتع شیاز پ یحداقل تعداد خانوارها ازیشوند تا نیم بیترک شانگانیکوچک معموالً با همسا یگیری اولیهواحدهای نمونه

به  یبزرگ گاه اریبس یگیری اولیهواحدهای نمونه ،نمونه یعادالنه خانوارها عیاز توز نانیاطم یکنند. برا نیشده را تأم

 ستیمانند ل یبعد یکارها یبرا یتصادف طوربهاز آنها  یکیشوند که یم میتقس یبا اندازه منطق یفرع یاز واحدها یتعداد
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مرحله  کی، بزرگ یاولیهگیری واحدهای نمونه بندیمیانتخاب و تقس باید به این نکته توجه شود کهشود. یخانوارها انتخاب م

 .حساب شود دهیوزن ندیدر فرآ دیکه با گیری استاز نمونه یاضاف

 

 . معیارهای خروج از مطالعه1-3-1

 :ندگیری معیارهای خروج از مطالعه مانند زیر مشخص شودر ابتدای مطالعه و پیش از شروع نمونه

 خانمان؛کنند و افراد بیصورت جمعی زندگی میسساتی بهؤها یا مافرادی که ساکن خانوارها نیستند و یا در مکان 

  مثل داشتن اختالالت شناختی، عدم توانایی  ،مصاحبه به دالیلی قادر به پاسخگویی نیستندافرادی که در زمان

  ؛صحبت کردن و غیره

 مطروحه االتؤتوانند سمی و باشند فارسی زبان درک به قادر کهنباشند )کسانی فارسی زبان درک به قادر که افرادی 

 مطالعه از دهند،می پاسخ فهم است، قابلمی بو پرسشگران توسط که دیگری زبان به ولی بفهمند، را هاپرسشنامه در

 .(شوندینم خارج

 

 شدهبندیطبقه یامرحلهچندای خوشه یریگ. نمونه1-3-2

دو است.  ایقهطب ایلهچند مرح یاخوشه یهادر حال توسعه و در حال گذار براساس طرح یدر کشورها هاپیمایش رشتیب

  :داردله وجود أدلیل برای این مس
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  یاز واحدها یاالزم است ابتدا نمونهکه در نتیجه آن ها، آدرس ایخانوارها  ستیل نییپا تیفیک ایعدم وجود 

در  ،انتخاب شده ساخته شود یدر واحدها ها فقطآدرس ای رهاخانوا یهاستیانتخاب شود و سپس ل ییایجغراف

 ؛انتخاب کردها تسیتوان از آن لمیخانوارها را  یهانمونه نهایت

 کندیاطالعات را کنترل م یآورجمع نهیهز یاچندمرحله یهااستفاده از طرح. 

واحدهای از گیری هنموننسبت به  ژهیوآن به یایحال، مزا نیشود. با ایاعمال م یریگمعموالً در هر مرحله از نمونه بندیطبقه

 تیجمعواحدها  یبندقبل از انتخاب آنها انجام شود. طبقه ،های اولیهنمونه بندیمهم است که طبقه نیاست. بنابرا ادیز اولیه

زیر جداگانه از هر  یهاسپس نمونه ،کندیم میجامع تقسدر عین حال  کامالً منحصر به فرد و یهاوهگر ایها گروه ریرا به ز

 شوند.میانتخاب گروه 

باشد که  یاگونهبه دیباطبقات  لیحالت، تشک نیا در است. در پیمایش برآوردبهبود دقت  ،بندیاز طبقه یهدف اصل کی

نظر در  مورد یهایژگیمختلف با توجه به وطبقات موجود در یطبقه تا حد ممکن همگن و واحدها کیموجود در  یواحدها

 :اشاره کرد زیر توان به مواردمی بندیطبقه یایمزا گریاز د ، تا حد امکان ناهمگن باشند.پیمایش

 ؛ی اجراریپذو انعطاف یراحت 

 پیمایش خاص یهاتیرجمعیو ز های مهمدقیق زمینه بیان. 

 شناخت به تواندها میآن یهاداده لیتحلوهیو تجز یقبل هاییطراحی تجربهتوجه به مطالعات قبلی انجام شده در هر کشور و 

منجر  ،روستایی جهت طراحی مطالعه جدیدو  یمناطق شهر همچنین و اجرای پیمایش در مناطق تیجمع یهایژگیتفاوت و

 شود.
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 با احتمال متناسب با اندازه گیری اولیهواحدهای نمونهاز گیری نمونه. 1-3-3

 یهاپیمایش شتریب یبرا شوند.یم یندبطبقه رهایاز متغ یبااستفاده از برخ، گیری اولیهواحدهای نمونهقبل از انتخاب نمونه، 

 شوند.یبا احتمال متناسب با اندازه انتخاب م گیری اولیهواحدهای نمونهدر حال توسعه و در حال گذار،  یخانوار در کشورها

 ایشود، که معموالً براساس تعداد خانوارها یاختصاص داده م ایهانداز گیری اولیهواحد نمونهاز انتخاب نمونه، به هر  قبل

جداگانه  ینمونه کی، سپس ثبت شده است. از منابع دیگر ای ریاخ یسرشمار یط گیریواحد نمونه آن یاست که برا یاشخاص

 شود.ی، انتخاب مبا احتمال متناسب با اندازه ،مشخصی طبقه در هر گیری اولیهواحدهای نمونهاز 

 یرهایباشد و متغ قیاگر اندازه دق خصوصاً ،ها استبرآورددر دقت  شیافزاجهت  یروشگیری احتمالی متناسب با اندازه نمونه

گیری با دیگری متفاوت است و در این روش احتمال انتخاب هر واحد نمونه باشند. داشته یمورد نظر با اندازه واحد همبستگ

ا انتخاب خانواره یمناسب براگیری که با کسر نمونهیحال، هنگام نیبا ااین احتمال متناسب با اندازه آن مشخص خواهد شد. 

منجر شود که در آن همه  نیتوز خود یاز خانوارها ینمونه کل کیتواند به یشود، م بیترکگیری نمونه یاولیهواحدهای در 

 یاصل تیدارند. جذاب یکسانیکه در آن قرار دارند، احتمال انتخاب گیری نمونه یاولیهواحدهای خانوارها بدون در نظر گرفتن 

 منجر شود.اولیه گیری واحد نمونهبرابر در هر  یبه اندازه نمونه باًیتواند تقریاست که م نیااین تکنیک 

تعداد خانوارها است. مسلماً، تعداد  ،اولیه ینمونهانتخاب  جهت احتمالاندازه  ریاز متغ ی، مثال خوبهای خانوارپیمایش یبرا

 یهاوجود، روش نی. با امعتبر نباشد در زمان انتخاب نمونهکند و ممکن است یم رییبا گذشت زمان تغ اولیه ینمونه یخانوارها

 .مشکل وجود دارد نیمقابله با ا یبرا یمختلف
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 یواحدهای اولیه ،در مرحله اول ،دست آمده استهب ایهلمرح طرح دو کیکه از  ،دیریاز خانوارها را در نظر بگ اینهنمو

( یسرشمار نیاندازه )مثالً تعداد خانوارها در زمان آخر اگراند. آمده دستبهاز خانوارها  یانمونه ،و در مرحله دوم گیرینمونه

 اندازهبا احتمال متناسب با گیری واحدهای اولیه نمونهاگر و همچنین  باشد 𝑀𝑖 برابر باگیری نمونه یاولیه امین واحد 𝑖از 

 برابر است با: نمونه یامین واحد اولیه 𝑖 یبرا 𝑃𝑖 احتمال انتخاب ،صورت نیدر ا ،انتخاب شده باشند

𝑃𝑖 = 𝑎 ×
𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑖𝑖
 

 

امین واحد  𝑖که این، به شرط اولیه امین واحد نمونه 𝑖 خانوار در امین 𝑗انتخاب  رطیتوزیع ش 𝑃𝑗|𝑖حال اگر قرار دهیم 

 خواهیم داشت:در این صورت  ،در مرحله اول انتخاب شده باشداولیه  ینمونه

𝑃𝑖𝑗 =  𝑃𝑖 × 𝑃𝑗|𝑖 

𝑃𝑖𝑗که فرض کنیمدر صورتی = 𝑓  خواهیم داشت:، در این صورت باشد 

𝑃𝑗|𝑖 =  
𝑓

𝑃𝑖
 

 یاولیهخانوار از هر واحد  𝑏ثابت باشد و اگر ها آوری دادهگیری و جمعطول نمونه گیری درنمونه یاولیه داگر اندازه واح

 آید:دست میصورت زیر بهدهی شده با احتمال انتخاب بهوزننمونه انتخاب شود، در آن صورت یک  گیرینمونه

𝑃𝑖𝑗 = 𝑎 ×
𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑖𝑖
×

𝑏

𝑀𝑖
=  

𝑎 × 𝑏

∑ 𝑀𝑖𝑖
= 𝑓 
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  در آن ثابت است. 𝑓که 

 برآوردتوان یحال، اغلب م نیبا امقدار ثابت مشخص نیست. این مشکل موجود در این روش این است که در بیشتر مطالعات 

عنوان نمونه روش دیگری با دست آورد. هب گریمنبع معتبر د ای ریاخ یو خانوارها را از سرشمار تیمانند تعداد جمع یخوب

طرح دو  کیدر  به این روشگیری نمونه یبرا نهیدو گزکار گرفته شود. تواند در این مورد بهمی ینیمتناسب با اندازه تخم

 انتخاب شده در مرحله دوم وجود دارد:  یبا خانوارها ایلهمرح

  ؛دنشو انتخاب یریگنمونه یاولیهواحد خانوارها با نرخ ثابت در هر 

 شودنمونه انتخاب  یاولیه دخانوار در هر واح ی ازعداد ثابتت. 

 توان از طریق فرمول زیر عمل کرد:می ،اولدر روش 

𝑏𝑖 =
𝑏

𝑀𝑖
× 𝑁𝑖 

 دهیی وزنهانمونه ،یولی از طرف ندارد گیرینمونه یاولیهواحد در  نرخ از پیش تعیین شدهانتخاب به  یدیگر نیاز ،روش دوم

 نخواهد شد. تولیدشده نیز 

عنوان باشد که بهمیدهستان به شرح زیر  2637شهر و  1555کشور دارای  ،(1398برطبق آخرین تقسیمات کشوری )سال 

ترتیب مناطق شهری و روستائی تهیه بهگیری واحدهای نمونه شوند. یک فهرست ازمیاولیه )بلوک( تعریف گیری نمونهواحد 

بلوک )براساس آخرین تقسیمات کشوری جهت تعیین گیری سیستماتیک از فهرست تهیه شده نمونه ،در مرحله اول .شودمی

 تعداد مرکز آمار ایران استخراج خواهد شد. مجموعاً  1395 ی سرشماری نفوس و مسکن سالهاادهبانک د از مرکز آمار ایران(
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از مرکز آمار دریافت خواهد شد تا در مواردی نظیر عدم وجود بلوک معرفی شده  ده درصد بیشتر از تعداد بلوک تعیین شده

 جایگزین گردد.

 

 انتخاب نمونه از خانوارها. 4-3-1

واحد در  یمسکون یواحدها ایکردن همه خانوارها  ستیکه هدف آن ل شوداتخاذ می ی، روشاولیهپس از اتمام انتخاب نمونه 

از گیری نمونهاست و در صورت  یمسکون یها مربوط به واحدهاستیاوقات ل یانتخاب شده است. بعضگیری نمونه یاولیه

، یسازستیل یمرحله نیشوند. هدف از ایشامل م را شده خابانت یمسکون یواحدها یهمه خانوارها ،یواحد مسکون کی

 نیتراز مهم یکی چارچوباین  تیفیتوان خانوارها را انتخاب کرد. کیروز است که از آن مبه ینمونه چارچوب کی جادیا

  گذارد.یم ریتأث ،هدف تیاست که در پوشش جمع یعوامل

که  ییرهایمتغ ریو سا محل سکونتذکر شده ممکن است با توجه به  ی، خانوارهاواحد نمونه اولیهقبل از انتخاب نمونه در هر 

 یریگسپس، با روش نمونه. شوند یبندطبقه داشته باشند، یادیارتباط زمورد بررسی در پیمایش  یرهایرسد با متغینظر مبه

  .شودیم گیریمرتب شده نمونه ستیلدر با احتمال برابر، از خانوارها  کیستماتیس

آن خانوارها  یاعضا هیمنتخب و کل یخانوارها هستند و اطالعات مربوط به خانوارها یریگنمونه یینها یغالباً، واحدها

خانوارها واحد  و دهدیرا پوشش م هانهیکه درآمد و هزهایی لفهؤمانند م ترخاص آوری اطالعاتی جمعشود. برایم یآورجمع

 کو در رابطه با سایر موضوعات ی شودیخانوار انتخاب ممطلع  عنواندهنده آگاه اغلب بهپاسخ کیآنها هستند،  لیتحلوهیتجز

 .شودینفر( در هر خانوار نمونه انتخاب م کیاز افراد )غالباً  ینمونه تصادف
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گیری ها بر تعداد واحدهای نمونهگیری )ماحصل تقسیم تعداد کل بلوکبا محاسبه دور نمونه گیری سیستماتیکدر روش نمونه

 خواهد مشخص گیری راواحد نمونه اولین انتخابی، عدد. شودمی انتخاب گیرینمونه دور و یک بین تصادفی عدد (، یکهاولی

 همینبه. شد خواهد مشخص اولیه انتخابی عدد به گیرینمونه دور کردن اضافه براساس نمونه دومگیری واحدهای نمونه و کرد

 روش این در شد. خواهند معین قبلی عدد به گیرینمونه دور کردن اضافه با نمونه، دیگرگیری واحدهای نمونه ترتیب

 گیرینمونه بعدی مراحل باید صورت این در که گردد انتخاب( بیشتر یا و) بار دو بزرگ شهرستان یک است ممکن گیرینمونه

 با است برابر اول مرحله در خاصگیری واحد نمونه یک انتخاب احتمال. گردد انجام( بیشتر یا و) بار 2 شهرستان آن برای

 .اول مرحله در گیرینمونه دور بر تقسیمگیری واحد نمونه آن جمعیت تعداد

 

 هگیری اولیتعداد خانوار انتخاب شده در هر واحد نمونه. 5-3-1

 ی، خانوارهاجهیهستند. در نت یاخوشه ییایاند که از نظر جغرافشده لیتشک ییاز مجموعه خانوارها هیاولگیری نمونه یواحدها

 بندیشباهت دارند. خوشه یکل طوربه( رهی، شغل و غالتی)مثالً درآمد، تحص بررسیمورد  اتیخوشه معموالً از نظر خصوص کی

موجود در همان خوشه باعث  یواحدها نیب یاما همبستگ ،دهدیها را کاهش مداده یآورجمع نهیهز یقابل توجه طوربه

 زیاننه و یهز نیبه تعادل مناسب ب یابیدست ،پیمایش مجری یچالش برا نی. بنابراشودیم برآوردتر( نیی)دقت پا انسیوار

  است. بندیمربوطه در دقت مرتبط با خوشه
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همان اندازه  درساده  یتصادف ینمونه کیبراساس  برآورد انسیوار دیآن با قیدهد که از طرمیرا نشان  یعامل یاثر طراح

اندازه  نیشود. ادر نظر گرفته  یدهو وزن بندیخوشه ،بندیاز طبقه یناش یواقعی طرح نمونه یهایدگیچیضرب شود تا پ

 شود. می فیساده تعر ینمونه تصادف کیبراساس  ،نسبت به آن دهیچیبراساس طرح پ برآورد انسیعنوان نسبت واربه

ی هاواحد عنوانبه که خانوارها، شودپستی تهیه میبرای هر بلوک روستائی انتخاب شده، لیستی از خانوارها براساس کد 

گیری نمونه. سپس این لیست با توجه به جمعیت گروه هدف اصالح شده، با محاسبه دور شوندعریف میت گیری ثانویهنمونه

درون هر بلوک )ماحصل تقسیم تعداد کل خانوار بلوک به تعداد مورد نیاز برای نمونه( و تعیین اولین خانوار در محدوده عددی 

یک  (شودمیکه اطالعات آن از مرکز آمار دریافت ) بلوکدر هر از میان کل خانوارهای ساکن گیری، تا عدد دور نمونه یک

 شوند.میخانوار دیگر نیز با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب  پنجو  هصورت تصادفی، انتخاب شدخانوار به

 هایمحله در سپس و گرددمی انتخاب شهری هایمحله ابتدا. شودمی انجام مرحله دو خانوارهای شهری درگیری نمونه

 و ساده تصادفی صورتبه مرحله دو هر در گیرینمونه. شوندمی انتخاب خانوارهای دارای جمعیت گروه هدف شده، انتخاب

 انتخاب یهامحله تعداد ضربحاصل با است برابر خاص خانوار یک انتخاب احتمال. گیردمی صورت پستی کد ارقام براساس

 کل تعداد بر تقسیم محله هر در شده انتخاب خانوارهای تعداد و شهر آن یهامحله کل تعداد بر تقسیم شهر هر در شده

 .محله آن خانوارهای
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 انتخاب یک فرد از بین اعضای خانوار. 1-3-6

ترین مرتب شده و یکی ترین به جوانترتیب از مسنبه خانواده متناسب با جمعیت مورد مطالعهداخل خانوار فهرست اعضای 

 شود: میبه شرح زیر عمل  Kish شود. برای استفاده از روش میانتخاب  Kish gridاز اعضای خانوار با روش 

 شود؛ مانند مثال زیر:  میترین مرتب ترین به جوانابتدا فهرست اعضای خانوار از مسن

 فرد ترینجوان به ترینازمسن سن براساس خانوار یک اطالعات از قسمتی شامل Kish رویکرد جدول از اینمونه. 1جدول
 ردیف فرد در خانوار سن جنس نسبت با سرپرست وضعیت

 1 49 زن مادر همسر حاضر

 2 30 مرد سرپرست حاضر

 3 26 زن همسر حاضر

 4 21 مرد برادر همسر دانشجو در شهرستان دیگر

 5 5 زن فرزند حاضر

  

فرد  4 شود، در نتیجه این خانوار تنهامیی قابل انتخاب محسوب نهابا توجه به تعریف جامعه هدف جزء نمونه 4 فرد شماره

 .واجد شرایط برای انتخاب دارد

 گیرد: میمد نظر قرار  (که از قبل برای هر خانوار تعیین شده است)جدول انتخاب  8در مرحله بعد یکی از 

 جهت انتخاب فرد از خانوار  Kishای از جدول رویکرد نمونه. 2جدول
 تعداد فرد در خانوار  شماره فرد منتخب 

1 1 

2 2 
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2 3 

3 4 

4 5 

 بیشتریا  6 4

 

، فرد 1شود. بنابراین در خانوار مثال جدول میانتخاب  3نفره فرد شماره  4در خانوار ، 3در جدول  Dجدول  شماره با توجه به

 د شد. ناست انتخاب خواهکه فرزند  5و فرد که همسر سرپرست خانوار  3
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 فرد از خانوارانتخاب  یبرا گانهل هشتوجد شامل Kishای از جدول رویکرد نمونه. 3جدول
 رافراد در خانواتعداد 

 شماره

 جدول

 های درصد جدول

 تخصیص داده شده 
6 5 4 3 2 1 

  شماره فرد منتخب  

1 1 1 1 1 1 A 6/1 

2 2 1 1 1 1 B1 12/1 

2 2 2 1 1 1 B2 12/1 

3 3 2 2 1 1 C 6/1 

4 4 3 2 2 1 D 6/1 

5 3 3 3 2 1 E1 12/1 

5 5 4 3 2 1 E2 12/1 

6 5 4 3 2 1 F 6/1 

 

 . مراجعه مجدد در پیمایش حضوری1-3-7

در ) بار دیگر دو که فرد مورد نظر در دسترس نباشد، پرسشگران بایستی با هماهنگی مجری و ناظر استانی حداقلدر صورتی

که با پرسشگر برای مصاحبه همکاری صورت نگیرد، به خانوار مراجعه نمایند. در صورتی های متفاوتزماندر  (بار سهمجموع 

 انجام خواهد داد.  رمدیر اجرایی براساس پروتکل تعیین شده اقدامات الزم برای جلب همکاری خانوا

موارد عدم تصمیم بر این باشد که ممکن است همراه خواهد داشت، با توجه به مشکالتی که جایگزینی موارد عدم پاسخ به

در  هاکلیة مراجعات و پرسشگریشود توصیه میگردد. د و این موضوع با افزایش حجم نمونه جبران ونشندسترسی جایگزین 

 د تا اطمینان بیشتری از حضور اعضای خانواده وجود داشته باشد. وبعدازظهرها انجام ش
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 در پیمایش حضوری عدم همکاری. 1-3-8

روز  30االت نشود، در مدت ؤکه عضو خانوار انتخاب شده حاضر به همکاری در پاسخ دادن به سدر صورتیشود توصیه می

بار دیگر مراجعه نموده و در یک( یا فرد دیگری با هماهنگی این دو نفر)پس از وقوع عدم همکاری، مجری یا ناظر استانی

 .شودصورت تداوم همکاری پرسشنامه کوتاه شده تکمیل 

 

 نکات در رابطه با پیمایش به روش تلفنی. 1-3-9

صورت تماس تلفنی آوری اطالعات بهاطالعات با مراجعه حضوری، تمرکز براساس جمعآوری عدم امکان جمع در صورت

 :گرددگیری به یکی از دو صورت زیر پیشنهاد میباشد. روش نمونهمی

 ؛بندی شدهای طبقهگیری یک مرحلهنمونه 

  گیری با شماره تلفن همراه تصادفینمونه.  

عنوان ملی پست ایران و شرکت ملی مخابرات ایران است. روش دوم بهامکان اجرای روش اول منوط به همکاری شرکت 

 گردد. های نامبرده پیشنهاد میروش جایگزین در صورت عدم موفقیت در دریافت اطالعات الزم از شرکت

مرکز آمار  "1396 –ی افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات برخورداری خانوارها و استفاده"براساس نتایج طرح پژوهشی 

 طوربه. است( درصد 84و زنان  درصد 94)مردان  درصد 89ور سال در کش 15ضریب نفوذ تلفن همراه در افراد باالی  ،ایران

گزارش شده  درصد 78با دسترسی به تلفن ثابت  یکه خانوارهادر حالی درصد 96با دسترسی به تلفن همراه  یکلی، خانوارها



20 
 

که در است در حالی( درصد 82کمتر از خانوارهای شهری )و ( درصد 66است. ضریب نفوذ تلفن ثابت در خانوارهای روستایی )

گردد. می( پوشش باالیی مالحظه درصد 97( و مناطق شهری )درصد 93مورد ضریب نفوذ تلفن همراه در مناطق روستایی )

 گیری تلفن همراه تصادفی بتواند نمونه نمایانگری از کل کشور نتیجه دهد.شمارهرود میبنابراین انتظار 

ترتیب بیشترین در این رویکرد با توجه به سهم بازار اپراتورها )همراه اول، ایرانسل، و رایتل و غیره(، همراه اول و ایرانسل به

ه سهم ناچیزی در بازار اپراتورها به خود اختصاص داده کبر اینمشترکین را دارا هستند. شرکت خدمات ارتباطی رایتل عالوه

گیری تصادفی از شماره شودپیشنهاد می اینترنتی مورد استقبال قرار گرفته است. بنابراین یبرای استفاده عمدتاً  ،است

ت که پیش شماره رقمی اس 11عددی  ،ی همراه در کشورهااپراتورهای همراه اول و ایرانسل صورت پذیرد. ساختار شماره تلفن

 ی همراه اول و ایرانسل عبارتند از:هاکارتسیم

 0990، 0918، 0917، 0916، 0915، 0914، 0913، 0912، 0911، 0910ی همراه اول: هاشماره سیم کارتپیش

 0939، 0938، 0937، 0936، 0935، 0933، 0930، 905، 904، 0903، 0902، 0901ی ایرانسل: هاشماره سیم کارتپیش

 الزم است ،پیمایشباشد که در مرحله اجرای  متفاوتکمی  های هر یک از این اپراتورهاشمارهبته ممکن است لیست پیشال

ی تلفن همراه آماده و پس از تولید اعداد تصادفی هاگردد. لیست بالقوه تمام شمارهخراج تلیست کامل اس هاای از آنطی مکاتبه

ی واگذار شده هر یک از هاپذیرد. چنانچه تعداد شمارهمیتماس تلفنی صورت  ،از مرکزدست آمده هی بهاتماس با شماره

که شود. در صورتیمیکار گرفته شماره متناسب با تعداد واگذار شده تولید و بهمشخص باشد، تعداد شماره هر پیش هاشمارهپیش

گیرد. در میشماره تولید و مورد استفاده قرار یشاطالعات فوق در دسترس نباشد، تعداد یکسانی شماره تصادفی از هر پ

صورت ورود آنالین آوری اطالعات از فرد انتخابی با تکمیل پرسشنامه طراحی شده بهکه فرد واجد شرایط باشد جمعصورتی
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شرایط نباشد، که شماره موجود نبوده یا فرد واجد گیرد. در صورتیمیاطالعات )به کامپیوتر یا اپلیکیشن طراحی شده( صورت 

گردد. اطالعات در خصوص منطقه سکونت شخص )شامل استان محل سکونت و شهری یا میبا شماره بعدی تماس برقرار 

ها، همچنین شمارهگردد. چنانچه براساس پیشمیرسمی کشور( نیز گردآوری  بندیدن محل سکونت، طبق تقسیموروستایی ب

گیرد. در میگیری متناسب با جمعیت صورت جغرافیایی در نظر گرفت، نمونه بندیارقام بعدی بتوان ساختاری از لحاظ طبقه

طبق  شهری روستایی و نیز استانی_دهی شده متناسب با سهم جمعیتی ، آنالیز وزنهاتحلیل دادهوهر حال، در زمان تجزیه

 شود.میاطالعات مرکز آمار انجام 

 واند شامل موارد زیر باشد:تگیری به روش تلفنی میمنابع خطا در نمونه

 دهنده دهنده از نظر متغیرهای مورد بررسی با افراد پاسخاریبی عدم پاسخگویی: بدین صورت که افراد پاسخ

منظور کاهش این خطا )کاهش نرخ عدم پاسخگویی(، چندین راهکار در نظر متفاوت باشند. به ،ممکن است

 رسانی و ارسال پیام قبل از تماس؛مالی، اطالع هایبار، مشوقشود: تماس بیش از یکگرفته می

  درصد از خانوارهای کل کشور که فقط به تلفن ثابت دسترسی دارند )تلفن همراه  سهعدم دسترسی به حدود

ی ثابت و یا همراه( هایک از تلفنندارند( و حدود یک درصد از خانوارهای کل کشور که دسترسی به تلفن )هیچ

 .شگری تلفنی(ندارند )در صورت پرس
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 گیریریزی نمونهزمان و برنامه .1-4

گیری، گیرد و مراحل بعدی نمونهمیشده صورت  برآوردبه تعداد  هاابتدا مکاتبه با مرکز آمار ایران جهت دریافت سرخوشه

بسته به در نهایت شود. میانجام  هاآوری دادهیعنی شناسایی خانوارها و افراد واجد شرایط، با شروع کار فیلد و در زمان جمع

 گیری، طبق جدول گانت اقدام خواهد شد.گیری، بعد از دسترسی به اطالعات مرتبط با چارچوب نمونهنوع طراحی نمونه

گیری )پرسشگری و آزمایشگاهی و طور خالصه برای مراحل مختلف نمونهیک برنامه زمانی قابل دستیابی با ذکر جزییات به

تر پیمایش و همچنین نظارت صحیح مؤسسه ملی تحقیقات سالمت ایران آورده شود. جهت اجرای صحیحصورت جدول ...( به

شود. همچنین ارائه دسترسی آنالین به ناظران پیمایش، معین توصیه می گیری اکیداًیابی در زمان نمونهاستفاده از ابزار مکان

 شده از طرف این مؤسسه نیز الزامی است.

 

 پیمایش تحلیلوتجزیهآنالیز و . 2

 گیریوزن نمونه. 2-1

 ازینگیری نمونهبه وزن  ،مرجع تینمونه و جمع نیشناخته شده ب یهاعدم پاسخ و تفاوت ،جبران احتمال انتخاب نابرابر یبرا

استفاده  هانیاستاندارد تخم یخطاها برآورددر  نیو همچن بررسیمورد  تیجمع اتیخصوص نیدر تخم دیبا هااست. از وزن

 شود.
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 نیاهداف تخم یبرا گیرینمونهدانست که توسط واحد  تیدر جمع ییتوان تعداد واحدهامیرا  گیرینمونهواحد  هیوزن پا

واحد هر  هیپس وزن پا ،باشد 10در  1خاص  زیرجمعیت کیدر  گیرینمونهعنوان مثال، اگر نرخ شوند. بهینشان داده م

شود، از جمله میرا شامل  تیواحد در جمع 10شده  گیریواحد نمونه ،مثال نعنوابه ،است 10 زیرجمعیتشده از  گیرینمونه

 خود واحد.

تا احتمال نابرابر انتخاب  ،شودیشروع مگیری نمونه یواحدها یبرا هیپا معموالً با ساختن وزن گیرینمونه یهاتوسعه وزن

 یهیاحتمال انتخاب در هر مرحله را منعکس کند. وزن پا دیبا هیا، وزن پیاچند مرحله یهاها اصالح شود. در مورد طرحآن

نمونه را با  یهانیشود تا عدم پاسخ و عدم پوشش را جبران کند و تخمیم طوری تعیینگیری در نهایت نمونه یواحدها

 مطابقت دهد. مورد بررسی تیجمع

 

 کیفیت و تضمین کنترل. 2-2

 دیبا پیمایش یهامیبرخوردار است. ت ییباال تی، قابل اعتماد و معتبر از اهمقیدق جینتا بهجهت دستیابی  پیمایش کی تیفیک

موجود در  یقبول و به حداقل رساندن خطاها رقابلیاز اقدامات غ یریجلوگ یرا برا کیستماتیس تیفیک نیتضم یهاروش

 اجرا کنند. ،هاداده یآورجمع

 جیباال و نتا تیفیبا ک یهاداده موقعبه یآوربه جمعمنجر  پیمایش تیفیجهت بهبود کثر و کارآمد در ؤم یهایاستراتژ جادیا

 یبا استانداردها یسازادهیکننده جهت پیسازمانده یعنوان ابزارممکن است به نیهمچن تیفیک نی. تضمخواهد شد معتبر

 .برده شودکار به پیمایش جهی، روند و نترشده در مورد ساختا فیتعر شیاز پ یاتیعمل
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 نیبه چن یابیدست یرا برا مورد قبول یهاکنند و روش یرویپ تیفیک حیصر یاز استانداردها دیبا پیمایش یهامیت 

پیمایش  یاز اسناد اجرا یعنوان بخشبه دیباهای مورد استفاده کنترل کیفیت و روش ییه. رودر پیش بگیرند ییهااستاندارد

 شوند.  زارشگ و با دقت شفاف آن جیو نتا یبررس

 بندیپا پیمایش یها در مورد اجرامجموعه استاندارد از دستورالعمل کیبه  دیبا پیمایش می، تتیفیبه حداکثر ک یابیدست یبرا

 کند:یرا مشخص م ریها موارد زدستورالعمل نیباشد. ا

 ؛شود تیرعا پیمایشدر هر مرحله از  دیکه با یفیک یاستانداردها 

 ؛کندیمشخص م یواقع ماتیدر تنظ یبررس ینظارت بر اجرا یرا برا حیکه اقدامات صر 1تیفیک نیتضم یهاروش 

 جهت پیمایش یهاهیو رو جینتا یرا بر رو تیفیک نیتضم یاستانداردها ریکه تأث تیفیک نیتضم ندیفرآ یابیارز 

 ؛کندیم یریگاندازه تیفیک نیتضم یروند کل ییبهبود ارتباط و کارا

 :که امر است نیاز ا نانیاستاندارد کمک به اطم یهاهیرو جادیهدف از ا

 ؛کندیشده را دنبال م رفتهیپذ یهاپروتکل 

 ؛رسندیها به حداقل مداده یآورجمع خطاهای 

 ؛ابدییبا گذشت زمان بهبود م هاداده یآورجمع تقابلی 

 دار است؛یکشور مرتبط و معن یازهاین یها براداده یآورجمع 

                                                           
1. Quality Assurance (QA) 
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 شود ییها شناساکرد تا مشابهت و تفاوت سهیمقا گرید یکشور و با کشورها کیدر داخل  توانیها را مداده. 

موضـوعی جـدا از ارزیـابی وکنترل کیفیت نیست، بلکه فعالیتی است که باید در راستا و همگام با  هابهبود کیفیت در پیمایش

 حـل ارائـه کـرد و بـا انجـامتـوان راهو کنترل است که می ریزی، از طریق ارزیابیپس از برنامه آن انجام شـود. چـرا کـه

شود. شناسایی ضعف آشکار می اصالحات، موجب بهبود کیفیت شد. در مرحله ارزیابی و کنترل کیفیت است کـه نقـاط قـوت و

له، فرد یا مختلف اجرای طرح صورت گیرد و در هر مرح و مستندسازی نقاط قوت و ضـعف و مـشکالت بایـد درمراحـل

برطرف ساختن مشکالت و شوند. الزمه بهبود کیفیت، تقویت یا حفظ نقاط قوت و  افرادی موظف بـه انجـام ایـن فعالیـت

. در زمان شناسایی هر مشکل، کارشناس مرتبط باید در صدد رفع مشکل برآید و برای اصالح آن اقدام نماید. در موانع اسـت

شده تا پس از اجرای طرح، تحلیل شده و راه  وجود نداشته باشـد، مـشکالت، مـستندسازی که در آن زمان این امکانصورتی

 حل مناسب برای اجرای آتی ارائه شود.  

 :شودبا توجه به مطالب فوق، استانداردهای این موضوع در قالب سه عنوان زیر ارائه می

 ؛شناسایی نقاط قوت و ضعف   

 ؛و ابزارهای ارزیابی و کنترل کیفیت هااستفاده از روش  

 تحلیل و ارائه راهکار.  

 

 

 



26 
 

 نقاط ضعف و قوت  بیان. 1-2-2

ها و سعی در ارتقا یا حفظ بـر کیفیـت آن تأثیرگـذار اسـت کـه شناسایی آن پیمایشعوامل متعددی در مراحل مختلف اجرای 

تـوان در . ایـن مـوارد را مـیشـودمی پیمایشباعث بهبود کیفیت  نقاط قوت و برطـرف نمـودن مـشکالت و نقـاط ضـعف

مختلف )طراحی،  بایـد در مراحـل پیمایشهای گوناگون شناسایی کرد. بررسی کیفیـت مراحـل مختلـف و بـااستفاده از روش

 رت گیرد.رسانی( صوآموزش، اجرا و عملیات میدانی، استخراج، انتشار و اطالع

 تواند در موارد زیر انجام شود:  قوت و ضعف میشناسایی نقاط 

 مورد بررسی طرح موضوعی شامل عنوان طرح، ضرورت اجرای طرح، کاربران طرح، اهداف کلـی وتفضیلی، جامعه ،

آوری ها و وسایل جمع، تعاریف و مفاهیم آماری، روشپیمایشبندی زمان ، برنامـهپیمایشزمان مرجع، زمان اجرای 

 بینی طرح آزمایشی در صورت نیاز؛   اطالعات، پیش

 و ....( و نحوه استفاده از  ، بازبین، کارشناس طرح، ناظرپرسشگری مورأها و راهنماها )مها، فرمنامهطراحی پرسش

 ها؛ المللی در تدوین راهنماها و پرسشنامهبین هایتوصیه

 مورد اسـتفاده و امکـان  گیـرینمونـه گیـری( شـامل روشگیری )در صورت استفاه از طرح نمونـهطرح نمونه

گیری قابل قبول برای گیری، حداکثر خطای نمونهنمونه گیـری، واحـددسـتیابی بـه واحـد آمـاری، چـارچوب نمونـه

 های اصلی، اندازه نمونه و روش محاسبه آن، روش انتخاب واحدهای نمونه، الگوی فهرست واحـدهای نمونـه،برآورد

 گیری؛  پارامترهـا، روش محاسـبه خطـای نمونه برآوردهـای های اصـلی، فرمـولبرآوردسطح ارائه 

  هنگام سازی؛ هنگام بودن آن و روش مناسب به، میزان بهگیرینمونهچارچوب 
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 عملی به آموزش نظری،  آموزش شامل زمان دوره آموزشی، محتوای مطالب آموزشی، نسبت سـاعات آمـوزش

مدرسان بر محتوای آموزش و بیان مطالب، روش  شـی، کیفیـت آمـوزش و میـزان تـسلطامکانات کمـک آموز

ی هاشده برای مدرسـان و ردهگیرندگان، شرایط تعیینآموزش و شـرایط محـیط آمـوزش، روش ارزیابی آموزش

 بینی برنامه آزمون و بازآموزی؛پیش گیرنده،های اجرایی آموزشگیرنده، ردهآموزش اجرایـی

 های در نظر گرفته شده، تعداد نیرو، امکانات و تجهیزات، طول دوره انجام عملیـات سازماندهی و اجرا شامل رده

های نیروهای جذب شده، شرح وظایف میـدانی و متناسـب بـودن بـا حجـم اطالعـات منـدرج درپرسشنامه، ویژگی

 های اجرایی طراحی شده؛ های سازمانی، فرمرده

 تعداد واحدهای بازشماری شده،  صـورت سرشـماری( شـامل روش بازشـماری،صورت اجرای طرح به در) بازشماری

 نامه مورد استفاده؛ زمان بازشماری، پرسش

 دقت در ورود اطالعات و  آمایی و استخراج شـامل میـزان سـهولت وافزارهای مورد استفاده در دادهروش و نرم

 بینی زمان استخراج؛ها، پیشها، شرح وظایف ردهآن فته شده و نـوع آمـوزشهای در نظر گراستخراج نتایج، رده

 هنگام بودن مصادیق هب بنـدی آمـاری اسـتفاده شـده، میـزانبندی آماری و کدگذاری شامل نوع طبقهطبقه

 آنها به کدگذاری، آموزش کدگذاران؛ بندی، نحوه کدگذاری، مهارت کدگذاران و میزان آشناییطبقه

 های مورد استفاده در روش مربـوط، افـزارهـای ادیـت و جـانهی و نـرمشامل میزان دقـت برنامـه ادیت و جانهی

 ادیت و جانهی، اقالم انتخاب شده که ادیـت و جـانهی بـرروی آنها انجام شده است؛ 
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 ربران، میزان واضح بودن جداول نهایی )انتشاراتی( و راهنمای اسـتخراج جـداول شـامل میـزان پوشـش نیـازکا

 و بدون ابهام بودن راهنمای استخراج جداول؛  عناوین جداول، سهولت در استفاده از جداول، واضح بودن

 ها؛ هـا، میـزان سـهولت در اسـتفاده از نقشهنگام بودن نقـشهههای آماری شامل میزان بهنقشه 

   مستندسازی و کامل بودن مستندات؛ 

 رسانی نتایج، سهولت کاربر در دستیابی به نتایج؛ موقع بودن اطالعنگام و بههبهرسانی، نوع اطالع 

 جغرافیایی نظارت، تعیین دوره  بینی تعداد ناظر مورد نیاز، تعیین محدودهنظارت شامل سازمان اجرایی نظارت، پیش

 ات میدانی و استخراج؛ زمـانی اجـرای نظـارت، آمـوزش نـاظران، نظـارت بـرمراحل جذب نیرو، آموزش، عملی

 ؛ارزیابی کیفیت شامل گزارش ارزیابی در مراحل آمـوزش، اجـرا، کدگـذاری، جـانهی،ادیت 

  حفظ محرمانگی اطالعات؛                                         

  .بودجه و تأثیر آن برحجم نمونه و کیفیت نتایج 

 

 شناسایی نقاط ضعف و قوت هایروش. 2-2-2

 :کرد. از جمله های مختلفی شناسـاییتوان به روشمشکالت را می ضعف و قوت مراحل مختلف، خصوصاًنقاط 

 تواند قرار دهند. خود ارزیابی می توانند کار خود را مورد ارزیابی و بررسـیهای درگیر در مراحل مختلف طرح میگروه

طرح موضوعی، طرح )عنوان مثال گروه تهیه طرح هانجام شود. ب هـای از قبـل طراحـی شـدهلیـستبااستفاده ازچک
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طراحی  های نظارت بـرلیستتواند بااستفاده از چکمی (آموزش، طرح اجرا و طرح استخراج گیـری، طـرحنمونه

 مشکالت را شناسایی و مستند کند؛ خودارزیـاب بـه ارزیـابی کـار خـود بپـردازد و طوربهپیمایش 

  هر مرحله و انتقال سریع آن به  منظور شناسایی مـشکالتنیرو، آموزش و عملیات میدانی بهنظارت بر مراحل جذب

 ؛ پیمایشکارشناسان مربوط در قالب فرم نظارت بر 

 در  خصوصاً  پیمایش، استفاده از بازخوردها و نظرات افراد درگیر در مراحـل مختلـف اجرای پیمایش در حین اجرای

رسان باشـد )در طـول مـدت تواند در زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف یاریی، میمرحله آموزش و عملیات میدان

 توان شناخت. همچنین نظراتها را میها و دستورالعملها، پرسشنامهها، فرمآمـوزش، مـشکالت موجـود درپرسش

ی مختلف های از ردهنظرخواه آوری کـرد و همچنـینتوان در ایـن مـورد جمـعگیرندگان را میمدرسان و آموزش

 :تواند اثربخش باشدمی پیمایشپس از اجرای 

o  نظارت بر مرحله استخراج در قالب فرم نظارت بر استخراج؛ 

o ابزارهای ارزیابی و کنترل کیفیتو  هااستفاده از روش. 

ابزارهای آماری گوناگونی های آماری، الزمـه بهبـود مـداوم کیفیـت اسـت. تحلیل موارد شناسایی شده و استفاده از روش

 شود.ها پرداخته میزمان استفاده از آن تـرین  آنهـا ودر این زمینه وجود دارند که در اینجا به معرفـی مهـم

 

 

 



30 
 

 نقاط ضعف و قوت تحلیل و ارائه راهکار. 3-2-2

مختلف طرح، گروهی متشکل از  الزم است همزمـان بـا انجـام مراحـلپیمایش منظور ارزیابی، کنترل و بهبود کیفیت به

رداخته و برای اجراهای آتی طرح، اقدامات پ به تحلیل نتایج متخصصان تشکیل شود که در زمان اجرای طرح  و پـس از آن

  شود.اصالحی و پیـشگیرانه ارائـه 

شکالت شناسایی شده قوت، ضعف و م موظـف اسـت نقـاط نامندمیاین گروه که آن را گروه ارزیابی، کنترل و بهبود کیفیت 

ری شده انجام دهد تا آوهای الزم را بر روی اطالعات جمعرا دریافت، مستندسازی و بررسـی کنـد. همچنـین بایـدتحلیل

ایجاد بهبود در نتـایج طـرح را بـر  یبرای بهبود کیفیت ارائه دهد. این گروه نه تنها وظیفه هـای مناسـبیحـلبتوانـد راه

 ند.که بهبود ایجاد شده را حفظ نمایه باید همواره تالش کند دارد بلک عهـده

های است. این گروه موظف است در کنار گروه الزامـیهای با مقیاس بزرگ یمایشپهبود کیفیت خصوصاً در تشکیل گروه ب

، با پیمایشبپردازد و برای اجراهای آتی پیمایش مشکالت در حین اجرای  دیگر و بـا همکـاری آنهـا بـه برطـرف سـاختن

 د.حفظ کیفیت یا افزایش آن ارائه دههای مناسبی برای ایجاد بهبود، حلمشاهده شده، راه بررسی همـه جانبـه مـوارد

 کم، تشکیل گروهی مجزا از گروه تهیه گیری با حجم نمونهشود، نظیر نمونهکه در مقیاس کوچک انجام میهایی پیمایشدر 

  د.های فوق بپردازنتوانند به انجام فعالیتمی پیمایشمختلف  الزم نیست. کارشناسان درگیـر در انجـام مراحـلمایش پی

های ریزی کند و بااستفاده از روشبـرای ایجـاد بهبـود، برنامه باال، کنترل و بهبود کیفیت باید مطابق اصول گروه ارزیابی

یل نتایج بپردازد و با معلول و نمودار پارتو به تحلونمودار علت ،Pنمودار کنترلـی ماننـد گیری برای پذیرش، نمودارهـاینمونه

 .کار، سعی درایجاد بهبود نمایدارائه راه
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آنچه که . ها استبهبود آن های ارزیابی کیفیت و ارائه راهکـار بـرایاز وظایف دیگر این گروه، محاسبه و تحلیل شاخص

کارشناس طرح تهیه شده و در اختیار  گزارش ارزیابی و بهبود کیفیت است که بایـد توسـط گـروه یـارود، تهیه انتظار می

های ارزیابی کیفیت، اقـدامات انجـام شـده در جهـت کاربران قرار گیرد. ایـن گـزارش بایـد شـامل محاسـبه وتحلیل شاخص

 د.در اجراهای آتی باش پیمایش حفـظ و بهبـود کیفیـت وپیشنهادهای مؤثر برای بهبود کیفیت

  

 پیمایش در سطح خانوار یهاساده از داده یفیارائه آمار توص .3-2

 مهم هایلفهؤم یمرحله دارا نیآماده شوند. ا لیتحلوهیتجز یبرا دیباها دادهشد،  یآورجمع پیمایش کی یهاکه دادهیهنگام

 :است زیر

 افزار موجود و نرم یمحاسبات اناتبا در نظر گرفتن امک لیتحلوهیتجز یبرا هاداده بندیزم است در مورد نحوه قالبال

چند واحد مختلف  ایمعموالً شامل دو  ی پیمایشهالیتحلوهیشود. تجز یریگمیتصم ،مورد استفاده لیتحلوهیتجز

 ؛کند بیانموثر  طوربهرا  یسلسله مراتب یبتواند ساختارها دیپرونده داده با نیرابناب، است لیتحلوهیتجز

 مشکالت مختلف از جمله  شاملی پرسشنامه ها. به ناچار، پاسخانجام شود هاداده شیرایو ای الزم است پاکسازی

خطاها  نی. اباشد، میهستند های ممکنپاسخ خارج از محدوده ایندارند  طابقتم گرید یهاکه با پاسخ ییهاپاسخ

 .برطرف شوند لیتحلوهیقبل از شروع تجز دیبا
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 هاسازی دادهپاک. 2-3-1

 یانتخاب شده برا یاست. همه واحدها گیرینمونههر واحد  لیتحل تیکردن وضع یی، نهاهاداده یسازکار مهم در پاک کی

 :رندیقرار بگ ریز یهااز دسته یکیدر  دینمونه با

 ؛طیواجد شراو پاسخگو ریپاسخگو، غ 

 ؛طیواجد شراریغ 

 ؛نامعلوم طیواجد شرا 

 دهندهپاسخ ریغ. 

 یاگر واحد یکه حت دیحال توجه داشته باش نیکند. با ایم یورها را ضرپرسشنامه ینیپاسخ، بازب تیوضع نییتع نیبنابرا

 امدهیدست نهآنها ب یبرا یوجود داشته باشد که پاسخ قابل قبول یحفظ شود، ممکن است موارد لیعنوان پاسخگو در تحلبه

از دست رفته  یهاپاسخ یبرا ریمقاد نییتع یبرا نیگزیروش جا یمشکل، ممکن است از نوع نیکنار آمدن با ا یاست. برا

 استفاده شود.

 

 هاتحلیل دادهوتجزیه. 2-3-2

های بسیار مهم وت که از شاخصها بهتر است به محاسبه شاخص ثرها و پس از پاکسازی دادهدر اولین گام در تحلیل داده

 ید خواهد بود.فپرداخته شود. در محاسبه شاخص ثروت توجه به موارد زیر م ،است
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کنند تا حدی که یکی از سطوح های خانوار ایفا میهای اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در تحلیل پیمایششاخص

اخت سطوح اقتصادی های مختلفی برای سهای پیمایش به این موضوع اختصاص داده شده است. روشمورد نظر در گزارش

عنوان یک متغیر در این تحلیل مورد استفاده قرار تواند بهو اجتماعی وجود دارد. برخی معتقد هستند که میزان درآمد خانوار می

شود گیرد. از آنجایی که اریبی بسیار زیادی در تکمیل این متغیر وجود دارد تنها در مواردی توصیه به استفاده از این متغیر می

عنوان معیار میزان درآمد گزارش شده از محل دیگری قابل اعتبارسنجی باشد. مشکل دیگری که در استفاده از درآمد بهکه 

خانوار است. در واقع اگر خانواری درآمد باالیی نیز  ردِکَسنجش وضعیت اقتصادی اجتماعی وجود دارد، عدم توجه به هزینه

صرف موارد اساسی مانند هزینه مسکن، خوراک و پوشاک شود معرف  ،یفیت زندگیجای ارتقا کهداشته باشد اما این درآمد ب

ها نیز مورد میزان هزینه ،بر درآمدها عالوهرو در برخی پیمایشخوبی برای وضعیت اقتصادی آن خانوار نخواهد بود. از همین

اطالعات درآمدی برای هزینه نیز وجود آوری های موجود در خصوص جمعگیرد. الزم به ذکر است که اریبیمیپرسش قرار 

 دارد.

آوری اطالعات دارایی علت مشکالتی که در خصوص درآمد و هزینه مطرح شد، رویکرد اکثر مطالعات معطوف به جمعبه

ها راییشود. این داتواند در اختیار داشته باشد فراهم میهایی که یک خانوار میلیستی از داراییخانوار است. در این رویکرد چک

های مرتبط با موضوع پیمایش است. این شامل وسایل منزل، نوع ملک مسکونی، وسایل نقلیه و برخی از دسترسی عمدتاً 

لیست در زمان تدوین پرسشنامه از جانب مجری باید تدوین و مراحل ارزیابی آن نظیر بررسی در پایلوت پیمایش نیز باید چک

 انجام شود.
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هدف گزارش  جیارائه نتا"شود. لیستی در پرسشنامه تکمیل میوسیله چکههای خانوار باراییطور که اشاره شد دهمان

 ریمتغ کیمطرح شده به  ستیرو الزم است تا چک ل نیاست. از هم یاقتصاد تیوضع یارتبه ریمتغ کیها در سطوح شاخص

لیست مطرح شده به یک الزم است تا چک ،رواز همین ."بعد داده شود ش( کاهیبیسطح ترت 5تا  3 نی)عموما ب یتیچند وضع

از رویکرد  ها عمدتاً در تحلیل ،عد داده شود. برای این منظورسطح ترتیبی( کاهش بُ 5تا  3بین  متغیر چند وضعیتی )عموماً 

تحلیل چند  توان به کتب آماری نظیرشود. برای آشنایی با نحوه انجام این آنالیز میی اصلی استفاده میلفهؤآماری تحلیل م

 لیف رنچر مراجعه نمود. أمتغیره ت

آید. دست میهآوری شده تحت یک ترکیب خطی، متغیرهای جدیدی بخالصه در این روش با ترکیب متغیرهای جمع طوربه

است. شوند مقداری از واریانس کل متغیرهای اولیه را در خود جای داده لفه خوانده میؤهر کدام از این متغیرهای جدید که م

 ،لفه دومؤبیشترین واریانس و م ،لفه اصلیؤصورت ترتیبی است. یعنی اولین مهها بلفهؤنحوه توزیع این واریانس درون م

کند. این روند تا آخرین مانده توجیه میهای باقیلفهؤلفه اصلی اول ولی بیشترین واریانس را در بین مؤواریانس کمتر از م

ها با سرعت زیادی اتفاق کاهش میزان واریانس توجیه شده ه حائز اهمیت در این است که عموماً کند. نکتلفه ادامه پیدا میؤم

واریانس  عمدتاً ،شود. در اجرالفه اصلی نیز میزان واریانس قابل قبولی توجیه میؤافتد و در بسیاری از موارد حتی با اولین ممی

دست هلفه این میزان از توجیه واریانس را بؤکه اولین میریم. در صورتیگعنوان حد مطلوب در نظر میرا به درصد 60باالتر از 

 شود.های بعدی تا رسیدن به حد مطلوب استفاده میلفهؤندهد، از ترکیب آن با م

شود تا تدوین ها مطلوب نیست، توصیه میلفه اصلی برای بررسی وضعیت اقتصادی نمونهؤاز آنجایی که استفاده از چند م

 کننده باشد:لیست مناسب کمکتواند در تهیه چکصورت دقیق انجام شود. رعایت نکات زیر میهلیست بچک
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 ً؛ویژه در حیطه اقتصادی استفاده شودهلیست از نظرات کارشناسان باالت چکؤدر انتخاب س حتما 

 جامعه ایجاد نمایند. مواردی ای انتخاب شوند تا بیشترین افتراق را بین افراد گونهلیست بهالزم است تا موارد چک

 ؛دهندها را در اختیار دارند اطالعات ارزشمندی در اختیار قرار نمیکه تمام افراد آن

 ؛در مرحله پایلوت استفاده و نتایج آن تحلیل و بررسی شود لیست حتماً چک 

 االت ؤنمودن نتایج سپذیر ای است توصیه بر این است که جهت مقایسهکه پیمایش دارای فازهای دورهدر صورتی

 ؛داری در فاز جدید هم مورد استفاده قرار گیردهای قبل حتی با وجود از بین رفتن معنیدوره

 لیست فوق میزان درآمد و هزینه خانوار نیز مورد پرسش قرار گیرد.بر چکدر صورت امکان عالوه 

مقدار این  ،بندی شود. به این منظورگروه ،تخراج شدهلفه اصلی اسؤآوری داده و تحلیل مورد نظر باید مدر نهایت پس از جمع

شود تعداد گیرد. توصیه میعنوان نقاط برش مورد استفاده قرار میهای مورد نظر آن بهسازی شده و صدکلفه استانداردؤم

ها تعداد افراد در گروهترین رویکرد استفاده از چارک و پنجک است که برابری یا نزدیکی ها ازپنج مورد تجاوز نکند. عمدهگروه

 کند.را نیز تضمین می

 

  :کندیم زیاستاندارد متما یشده در متون آمار فیتوص لیتحلوهیرا از تجز پیمایش یهاداده لیتحلوهیتجز ،دو مالحظه
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 پاسخ و عدم منظور جبران احتماالت انتخاب نابرابر، عدم بهپیمایش  یزهایدر آنال گیریوزن نمونهبه استفاده از  ازین

 تیجمع مقادیرشده از  فیتحر برآوردها ممکن است منجر به لیتحلوهیتجز در وزن پوشش است. عدم استفاده از

 ؛دشو

 است که از  یبه روش مقادیر پیمایش برآورد یبراگیری نمونه یبه محاسبه خطاها ازی، نی پیمایشهالیتحلوهیتجز

بدون گیری در واقع نمونه یارائه شده در متون استاندارد آمار هیاستفاده کند. نظر پیمایش دهیچینمونه پ یطراح

استفاده  یاطبقه یاچند مرحلهگیری نمونهخانوار از  یهاپیمایش شتریکه بیحالرا درنظر گرفته است، در  تیمحدود

است، لذا در  تینمونه بدون محدود کیدر  یریگنمونه یاز خطا شتریب هاشیمایدر پ یریگنمونه ی، خطاها کند.می

 ؛شودیاز حد نشان داده م شیب هانیمعمول، دقت تخم یآمار یهاصورت استفاده از فرمول

مناسب از  یریگنمونه یخطا نیتخم یتواند برایوجود دارد که م پیمایش زیآنال یافزاربسته نرم یتعداد قابل توجه کنونا

 .ردیمورد استفاده قرار گ ،نمونه دهیچیپ یهاطرحدست آمده از به پیمایش یهاداده

شوند و یصورت جدول گزارش مبه جیدارد. غالباً نتا یفیتوص تیماه هادر پیمایشانجام شده  یهالیتحلوهیتجز شتریب

های استفاده از روشدر واقع ارائه  یکیگراف یهاشینماها با دادهاوقات،  یباشد. گاهی، درصد منیانگیم یجدول حاو یهاسلول

در است.  دهی در پیمایشاز استفاده از وزن نانیبه اطم ازیله نأ، تنها مسگیرندآماری ساده در این قسمت مورد استفاده قرار می

  هایی که مورد نظر و استفاده هستند، ارائه خواهد شد.تفکیکارائه آمار توصیفی به ،این قسمت

 یحال، گاه نیبا اآیند. دست میدهی بها بدون محاسبات پیچیده و تنها با نیاز به وزنههای مورد بررسی در پیمایششاخص

، مانند رهیچند متغ یآمار یهاشاخص بااستفاده از روش جادیتر است و ممکن است الزم باشد با ادهیچیاوقات، ساختار پ
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دارا  لیاز قب ییرهایبااستفاده از اطالعات مربوط به متغثروت  مثال، شاخص یشود. برا یریگ، اندازهیلفه اصلؤم لیتحلوهیتجز

 ساخته شده است.  چندین متغیر دیگر، ، تعداد افراد در هر اتاق خواب وبودن منزل مسکونی، آب آشامیدنی، برق

 یلیتحل یهاکیاست، تکن یشیمایپ لیتحل یهمچنان شکل اصل یفیتوص برآورد دیکه تولیتوجه داشت که، در حال دیدر آخر، با

و کشف  رهایمتغ نیروابط ب یبررس یاغلب برا هاکیتکن نی. اهای پیمایشی وجود داردتحلیل دادهوبسیاری نیز برای تجزیه

ساخته  یمدل آمار کیاست که در آن  ی، مدللینوع تحل نیشکل ا نیترروند. متداولیکار مبه یمعلولوعلت یروابط احتمال

وابسته  ریکند. اگر متغ ینیبشیکننده( پ ینیبشیپ ایمستقل ) یرهایاز متغ یاوابسته را از نظر مجموعه ریمتغ نیشود تا بهترمی

چندگانه استفاده  یخط ونیرگرس یهاصورت ممکن است از روش نیدر ا ،عنوان مثال، درآمد خانوار(باشد )به وستهیپ ریمتغ کی

ندارد(، ممکن است از  ایدارد  یخانوار آب جار ایآ ،عنوان مثالباشد )به ینریبا پاسخ با یاطبقه ریمتغ کی نیشود. اگر ا

براساس  برآورد ی برای موارد خاص مثالً چند سطح یسازاستفاده از مدل نیاستفاده شود. همچن کیلجست ونیرگرس یهاروش

 یهانمونه بر آزمون دهیچیپ یهاطرح ریدر مورد تأثهمچنین  دست آوردن مقادیر کشوری است.مقادیر استانی و شهرستانی و به

 شود.استفاده می بندیطبقه یرهایمتغ نیاز ارتباط ب یاستاندارد مربع خ

 پردازیم:تواند در ارائه گزارش مناسب باشد میها که میهایی از جداول و نقشهدر زیر به ذکر مثال

 های پیمایشاخصگزارش ش یبرا یشنهادی. جدول پ4جدول
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 تفکیک استان و جنسیتا بههگزارش شاخص یبرا یشنهادی. جدول پ5جدول
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 هاش پیمایشها در گزار نقشه یبرا یشنهادی. فرمت پ1شکل

 

 :الزم است همراه با گزارش نهایی یک متادیتا شامل موارد زیر ارائه شود 

  ؛یفارس بهنام شاخص 

 ؛یفارس اختصار 

 ؛یسیانگلبه  شاخص نام 

  ؛انگلیسیاختصار 

 ؛موضوع 

 ؛نوع بررسی 

 ؛برنامه 

 ؛فیتعر 

 ؛صورت 

 ؛مخرج 

 ؛ی متغیرهاریگاندازه ینحوه 

 سبه شاخصمحای نحوه. 

 افزارهای آمارینرم. 2-4
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آنها معموالً  رایاستفاده کرد، زپیمایش  یهاداده لیتحلوهیتجز یتوان برامین یکل طوربه یاستاندارد آمار یاز بسته نرم افزار

 یانقطه برآورداستاندارد،  یهاوزن نمونه با بسته ری. استفاده از متغرندیگیساده از عناصر را در نظر م یتصادف گیرینمونه

 همراه دارد. را به تیجمع یاز پارامترها یمناسب

، لیتحلوهیتجز یهانهی، گزانسیوار نیتخم یها، از جمله روشپیمایشی یهاداده لیتحلوهیتجز تیقابل یافزارنرم یهابسته

 ,STATA, SASتوان به های پیمایشی میتحلیل دادهوافزارهای متداول مورد استفاده در تجزیهاز نرم و ... دارند.رابط کاربر 

SUDAAN, WESVAR AND EPI-INFO .اشاره کرد 
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 شیمایپ نهیمسائل مربوط به هز. 3

ثر بر ؤنمود. عوامل م هیآن تجز یو اجرا یمختلف طراح یهامرتبط با جنبه یهابه مؤلفه توانیرا م شیمایپ کی یکل نهیهز

که  ییهستند و کشورها شیمایانجام پ یگسترده برا یهارساختیز یکه دارا ییکشورها یجداگانه برا طوربه نهیهز

 .شوندمیدر نظر گرفته  د،هستن رساختیفاقد ز ایدارند  یکم یهارساختیز

 

 نمونه کارآمد یطراح یارهایمع. 1-3

 ه کند: برآوردرا  اریاز دو مع یکی دینمونه کارآمد با یطراح کی ،یکل طوربه

 ؛بودجه ثابت ارائه دهد تیرا تحت محدود یقیدق یمعقول و منطق یهانیتخم 

 به حداقل برساند قیمشخص شده دق نیسطح تخم کی یاجرا را برا نهیهز. 

موجود  یهامتناسب با بودجه یهانهیتواند با هزمیاست که  کارآمد شیمایپیک  یطراح نیبه تدومنجر ، توجه به معیار اول

 نیاز بزرگتر یکی هاشیمایپ نهیدر حال توسعه، هز یدر کشورها کند.یاز منابع استفاده م نهیاجرا شود و از منطق استفاده به

 زیدر حال توسعه ن یدر کشورها شیمایپ یطراح آنها است. یو اجرا یمهم در مورد طراح ماتیتصم نیتدو درها تیمحدود

 .آن است یاجرا نهیو هز شیمایپ یهانیدقت تخم نیکردن ب نیشامل انتخاب و سبک و سنگ افته،یتوسعه  یمانند کشورها
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شود. یم یریمنتخب، اندازه گ تیمورد توجه در جمع یاصل یهاشاخص یهابرآورد انسیمعمول با وار طوربه شیمایپ دقت

مؤلفه تورش  نیاست که همچن 2شیمایپ یکل یخطایا  1عمرب یخطا نیانگیمربوط به دقت شامل م یهایریگاندازه ریسا

 .شودیرا شامل م 3خطا

 بیتقر کیعنوان به دیاغلب با یسازنهیبه کردیرو نیا انس،یو وار نهیاطالعات در مورد هز تیحال، با توجه به محدود نیا با

 نیتراز عمده یکی در نظر گرفته شود. شیمایپ نهیهز قیمقدار دق نییتع یبرا ای شیمایپ یمناسب اجرا یطراح نییتع یبرا

 یهامرتبط با جنبه یهانهیکمبود اطالعات در مورد هز ایدر حال توسعه، فقدان  یادر کشوره شیمایپ یطراح یهاتیمحدود

 .است شیمایپ یمختلف اجرا

 یتواند در طراحیکه مشود می افتیها شیمایپی هانهیدر هز یاغلب ساختار مشترک ،ذکر شده در باال یهاتیوجود محدود با

 ینسبی در مورد اندازه یفیک یهاساختار مشترک محدود به نشانه نیموارد، ا یقابل استفاده باشد. در برخ دیجد شیمایپ کی

از  ایهتواند در مجموعمیدر دسترس است که  یواقع یهانهیمقدار هز ،گریاست. در موارد د نهیمنابع هز ایمؤلفه  نیچند

 .باشد شبیهمشابه، نسبتاً  شیمایپ یهارساختیمشابه و سطح ز تیجمع عیبا توز ییکشورها ژهیوکشورها به

کشور  کیدر  دیجد شیمایپ یطراح یکشور استخراج کرد و برا کیدر  شیمایپ کیتوان از یرا م یانهیاطالعات هز نیچن

 هتنوع گسترد دیبا شیمایکار، طراح پ نیدر انجام ا .نموددر همان کشور استفاده  شیمایهمان پ یطراح ییبهبود کارا ای گرید

معموالً مخصوص هر کشور هستند، در  ریمتغ نهیهز یهامؤلفه دهد. صیکشورها تشخ شیمایپ یهانهیرا در ساختار هز

                                                           
1.  Mean Squared Error 
2.  Total Survey Error 
3.  Bias Component Of Error 
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طراح  کی یبرا اریمع نیبه اول قسمت نیدر ا هستند. سهیکشورها قابل مقا نیثابت در ب یهانهیاز هز یکه احتماالً برخیحال

 .میکنیدست آورد، تمرکز مهرا ب قیدق ییهابرآورد ن،یبودجه مع کیکه بتوان با  یطراح کی یعنیکارآمد،  یشیمایپ

و توسعه انجام شده است  یمال یالمللنیب یهادر حال توسعه توسط آژانس یانجام شده در کشورها یهاشیمایاز پ یاریبس

گذاران در استیو س رندگانیگمیاز تصم تیحما یبرا ایکمک به توسعه  یهادر مورد پروژه یریگمیتصم یبرا هاکه به داده

 .دارند ازین نفعیذ یکشورها

 یبرااست که  1یتچندگانه سالمت و جمع یهاشاخص شیمایپ ،در حال توسعه یکشورها یهاشیماینمونه برجسته از پ سه

 ؛ی، انجام شده توسط بانک جهان3گیاستاندارد زند یریگمطالعه اندازه ؛انجام شده است 2متحده االتیا یالمللنیآژانس توسعه ب

 یاریبس ،نیبر اانجام شده است. عالوه 5، که توسط صندوق کودکان سازمان ملل4چندگانه یهاشاخص یاخوشه شیمایو پ

. شودیانجام م یمل یآمار یهاها در داخل نظامآژانس ریو سا یآمار یطور منظم توسط دفاتر ملهب گرید یهاشیمایاز پ

عنوان کوچک )به یمحل یهاو سازمان یتوسط اهداکنندگان منابع مال زیکوچکتر ن اسیدر مق شیمایپ یادیتعداد ز نیهمچن

 اریبس زین هاشیمایپ نیا یدر طراح نهیکه موضوع هز ستیبه گفتن ن یازیمردم نهاد( انجام شده است. ن یهاسازمان ،مثال

 .مهم است

                                                           
1. DHS 
2. USAID 
3. LSMS 
4. MICS 
5. UNICEF 
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در حال  یدر کشورها شیمایپ یکه طراح میرا متوجه شو تیواقع نی، مهم است که انهیبرخورد با مسائل مربوط به هز در

 1هبراساس طرح احتمال منطقه چند طبق هاشیمایپ شتریب ،عنوان مثالهستند. به یاریمشترک بس یهایژگیو یتوسعه دارا

استفاده  یکشور یقبل یشده و در سرشمار ییاغلب از مناطق شمارش شده شناسا هیاولگیری نمونه یانجام شده است. واحدها

معموالً  یینهاگیری نمونه یخانوار هستند و واحدها ای یمسکون یمعموالً واحدها هیثانوگیری نمونه یشوند. واحدهامی

 .افراد هستند ایخانوارها و 

شود میانجام  یآمار یمل ستمیدر س یدولت یهاآژانس ریسا ای یآمار یتوسط دفاتر ملهایی که مطالب زیر براساس پیمایش

، بیان شده و سالمت است یتیجمع یهاشیمایو درآمد و پ نهیهز شیمایپ ،مربوط به بودجه خانوار یهاشیمایشامل پ که

 است.

 هیاولگیری نمونه یاز تعداد واحدها یتابع خط کیعنوان را به  C،کل نهیهز یکل طوربه شیمایپ یهانهیهز یاضیر یهاهیپا

 :(1است )فرمول  زیر صورتبه یتابع نینمونه از چن کی. ردیگیو عناصر انتخاب شده، در نظر م یانتخاب

 

 هیاولگیری نمونهاطالعات از واحد  یآورجمع یشیافزا نهیبرابر با هز hC. پیمایش استثابت شروع  یهانهیهز 0Cکه در آن 

گیری واحد نمونهدر  یاضافر خانوا کیمصاحبه با  یشیافزا نهیبرابر با هز hicاست. گیری اولیه واحد نمونهتعداد  hn است.

                                                           
1. Multistage Stratified Area Probability Design 
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از توابع  یکی تنها 1 فرمولکه  دیتوجه داشته باش. است i گیرینمونهواحد نمونه در  یهارتعداد خانوا hinاست. و  h اولیه

  د در نظر گرفته شود.نتوانمیاست که  نهیهز

مصاحبه از داخل  یبرا یطور تصادفهکه در آن اشخاص ب یطراح یعنی، پیمایش یاسه مرحله یحاطر کی ی، برانیهمچن

مصاحبه با  یشیافزا یهانهیهز گرانیکه ب خواهد داشتوجود  یاضاف فاکتور کیفوق  1 فرمولدر  ،شوندمیخانوارها انتخاب 

 است.در خانوار  یشخص اضاف

 کیمصاحبه در  10اگر  ،عنوان مثالاست. به یتابع خط کیتابعی غیر از تر معموالً انهیگراواقع نهیتابع هز کی ،نیبر اعالوه

که اضافه یدارد، در حال یقابل توجه نهیهز جهیو در نت یروز کار اضاف کیبه  ازین ازدهمیروز انجام شود، افزودن مصاحبه 

 یریگمیاست که تصم تینکته حائز اهم نیذکر ا نیاضافه کند. همچن یکل نهیبه هز یممکن است کم دهمشدن مصاحبه دواز

و دقت قرار  نهیاز مالحظات هز ریغ یمالحظات عمل ریاوقات تحت تأث یبعض ،اولیه یهامانند تعداد نمونه یدرمورد موضوعات

 .انجام دهد گیریواحد نمونه کیمصاحبه را در  مامهفته ت کدر طول یبخواهد  یعنوان مثال، ممکن است شخص. بهردیگمی

در  یادی. اختالف زخواهد گرفتدر کشور مورد بحث قرار  پیمایش یهارساختیبسته به سطح ز پیمایش یهانهیهز ادامهدر 

فاقد  ایدارند  یکم یهارساختیکه ز ییکشورها با مناسب پیمایش یهارساختیکشورها با ز نیب پیمایش یکل یهانهیهز

ها را در رساختیز زانیم دیدر حال توسعه، با یخاطر داشت که در کشورهابه دیبا ،حال نی، وجود دارد. با اها هستندزیرساخت

 یکه دارا یکه کشور زیرا ممکن است تاریخچه متکی بودبه تنها  کهنیکرد، نه ا یابیارز پیمایش کی یزیرمرحله برنامه

 شود. هارساختیدچار کاهش ز به مرور زمان مواقع یدر برخ ،باشدالعاده فوق پیمایش یهارساختیز
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 مناسب و گسترده در دسترس است یهارساختیکه زییدر جا شیمایپ یهانهیهز. 2-3

 ییهاتیفعال نیبودجه چن طبیعتاً و سازی اختصاص داردآماده یهاتیبه بودجه فعال شیمایپ بارکی یهانهیاز هز یابخش عمده

اجرای  یزیربرنامه ینسبتاً ثابت شامل هماهنگ یهانهیبا هزسازی آماده یهاتیفعال شود.یم پرداخت یبررس هیدر مراحل اول

 پیمایشمواد  ریو سا هاپرسشنامه، چاپ پرسشنامه ینمونه، طراح ی، طراحمیفر ی، طراحیآژانس دولت نیتوسط چند شیمایپ

 یاولیهدر واحد  اینمونه ) حجمکه به سازی آماده تیفعال یهانهیهز است. شیمایدهندگان بالقوه پپاسخ برای غاتیو تبل

 ،کنندگانمثال مصاحبه عنوان)به یدانیدارد شامل استخدام و آموزش کارمندان م یدر سطح خانوار( بستگ ای گیرینمونه

 شود.یسرپرستان و مترجمان( م

نوع و  ،حقوق و دریافتی آنها زانیو م شیمایپرسنل پ شامل تعداد یبه عوامل محل یبستگ یسازآماده یهاتیفعال یهانهیهز

 هانهی، هزنیبر اعالوه دارد. اتنقل و ارتباطوو نحوه حمل ،لوازم ریو سا ریالتحرمانند لوازم ییکاالها متیق ،زاتیتجه زانیم

 یهانهیشود که هزمیبار انجام نیاول یاست که برا یمطالعه مقطع کی شیمایپ نیا ایهستند که آ نیا ریشدت تحت تأثبه

 تر است.نییواحد پا نهیکه هز استمداوم  شیمایپ کیاز  یبخش اینسبتاً باالتر است آن واحد 

 یآورجمع یهانهیموارد، هز شتریباشد. اما در بمی ریثابت و متغ یهاشامل مؤلفه زین هاو پردازش داده یآورجمع یهانهیهز

 یهانهیها شامل هزنهیهز نیمنتخب دارد. ا یهارو خانوا هیاول یریگنمونه یبه تعداد واحدها یبستگ یعنیاست،  ریداده متغ

است.  یدانیمصاحبه و نظارت م ،منتخب یهاافراد در خانوار ستیل ایمنتخب  یاولیه یواحدها درخانوارها  ستیمربوط به ل

 یآورجمع یهانهیهز نیشود. ایم گیری اولیهواحد نمونهسفر هم در داخل و هم در داخل  نهیها شامل هزداده یآورجمع نهیهز
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 یعدم استفاده از آن و تعداد واحدها ای مترجمپرسشنامه، استفاده از پرکردن مصاحبه، طول مدت  اتیعمل یها به سازماندهداده

 دارد. یمصاحبه بستگ

 ییو جابجا هاکنندهمتشکل از سرپرستان و مصاحبه پیمایش کشوری یهامیت جادیا ،سفر نهیکاهش هز یهانهیاز گز یکی

 تیفیک ،نهیگز نینکته مهم است که ا نی. توجه به ایامنطقه یهامیت جادیاست، بر خالف ا گریها از منطقه به منطقه دمیت

 ،شودمیانجام  چرخشیصورت به هاداده یآورکه جمع یطیتواند در شرامی نیهمچن کردیرو نیا بخشد.میبهبود  زیرا ن هاداده

 پیمایش یهامیت یالگو باشد. دیشود، مفمیرا شامل  متیقگران زاتیاستفاده از تجه شیمایپ اتیکه عمل یزمان ایباشد  دیمف

 استفاده شده است. LSMSدر حال توسعه از جمله  یدر کشورها هاپیمایشاز  یاریچندگانه در بس

بر یمبتن پیمایش یهامیکنند، ممکن است تیم رییتغ گریبه منطقه د یاها از منطقهدر حال توسعه که زبان یکشورها در

 شود، کارآمدتر باشند.یکه در هر منطقه صحبت م یتسلط به زبان

 

 یهارساختیعدم وجود ز ایمحدود و  شیمایپ یهارساختیز طیدر شرا شیمایپ یهانهیهز. 3-3

 یقبل

مقدار قابل  دیکننده باتیآژانس حما ادیاست، به احتمال ز ینسبتاً کم یقبل پیمایش یهارساختیز یکه دارا یدر کشور

الزم است شاید  یاقابل مالحظه یهارساختیز یکه دارا یاختصاص دهد که در کشورسازی تیظرف یاز منابع را برا یتوجه

محدود، در  پیمایش یهارساختیبا ز یگسترده پرسنل است. در کشور هیشامل آموزش اول یکل طوربهسازی تیظرف باشد.ن
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 یخارج یهااستفاده از تخصص برای یقابل توجه یهانهی، معموالً هزافتهیخوب توسعه  یهارساختیبا ز یبا کشور سهیمقا

 .ستا الزم پیمایشتوسعه  یبرا

 

 درآمد نهیهز یهاشیمایپ یبرا نهیهز مدل. 3-4

 یگرفته شود چگونگ دیمهم که با میتصم کیاست.  یریگمیتصم یشامل تعداد یاچند مرحله یانمونه خوشه یطراح

بر  یمتفاوت راتیتأث یکل طوربهنمونه  بندیخوشه روش ممکن است. نیبه بهتر گیریمراحل نمونه نینمونه در ب صیتخص

نمونه چند  کی یاقتصاد یشود. طراحمی هاانسیوار شیو افزا هانهیامر باعث کاهش هز نیدارد: ا هاانسیو وار هانهیهز

منتسب  یهاانسیدر مورد وار مناسبیکار به اطالعات  نیا یبرادارد.  راتیتأثکردن این  و متعادل نیبه تخم ازین یامرحله

 .است ازیوابسته به اندازه نمونه در هر مرحله ن ریمتغ یهانهیاطالعات مربوط به هز نیو همچن گیرینمونهبه مراحل مختلف 

 صورت زیر باشد:تواند بهمی اینمونه دو مرحله کی یساده برا نهیمدل هز کی

 

عنوان مثال، )به هیثانوگیری نمونه ی= تعداد واحدها m( در نمونه؛ PSU) هیاولگیری نمونه یواحدها= تعداد  nکه در آن 

گیری واحد نمونهدر هر  اولیه و ثانویه یهامستقل از تعداد نمونه ،شیمایثابت انجام پ یهانهی= هز 0Cخانوارها( در نمونه از هر 

، سازیی آمادهکارها انجام یهانهی، هزشیمایطرح پ یطراح یهانهی، هزشیمایپ یزیرهبرنام یهانهی، از جمله هزاولیه

 باشد.می جیو ارائه نتا لیتحلوهیها، تجزپردازش داده یهانهیو هز شیمایپ تیریمربوط به مد یهانهیهز
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 نمونه کارآمد یطراح یبرا نهیهز یها. مدل3-5

دو هدف استفاده شود: یتواند برامی نهیهز یسازمدل  

 حجم یزیرو برنامه ،نهیواحد در مدل هزهر  نهیبراساس هز پیمایشبودجه  میتنظ برایاهداف بودجه  یبرا 

 ؛نمونه در مراحل مختلف

 گیرینمونه یمدل خطا کیبا  نهیمدل هز بیطرح نمونه کارآمد با ترک کی افتنی یبرا. 

 

حال  یخانوار در کشورها بریمبتن یهاشیمایپ یبرا یزیربودجه یبرا یچارچوب جادیا. 3-6

 توسعه

 :موضوعات زیر مورد توجه قرار گیردباید 

 مراحل پیمایش –1

عاقالنه  ،بر خانواریمبتن شیمایپ کی یبودجه برا یاصل یهامؤلفه شتریب اتیجزئ یقبل از بررس ،نقطه شروع کیعنوان به

 تیو رعا یزیربرنامه دیبا شیمایهر مرحله از پ یهانهیهز رایز ،میکن یادآوریرا به خود  شیمایپ کی یاست که مراحل اصل

 خالصه شود: ریتواند به شرح زمی شیمایپ کیشود. مراحل 

 ؛شیمایپ سازیآمادهو  یطراح 

 ؛شیمایپ یاجرا 
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 شیمایپ گزارش. 

 جدول زمانی پیمایش –2

در حال  یاست. معموالً وقت پیمایشکل  یجدول زمان ،گرفته شودبودجه در نظر  هیهنگام ته دیکه با یمورد اساس نیدوم

 .شودمیپایان کار در نظر گرفته مختلف  یهااتمام و احتماالً مهلت خیبراساس تارپرداخت بودجه  ،هستیم پیمایش ریزیبرنامه

 بندیدر کنار چارچوب بودجه نانهیبواقع یجدول زمان کیاست که  یضرور ،کار کنند یبه خوب یشیمایپ یندهایفرآ کهنیا یبرا

 شود. تیرعا پیمایش یو در طول اجرا ،شود میترس

 نوع پیمایش –3

 دیوجود دارد که با پیمایش یدو نوع اصل ،بندیشود. در رابطه با بودجهتعیین  پیمایش ینوع بررس براساسبودجه ممکن است 

  پرداخت شده توسط کاربر. یهاپیمایشو  یکشور یمربوط به بودجه اختصاص یهاپیمایش یعنی ،ردیقرار گ یمورد بررس

 تقسیم کرد. عمده زیری هاتوان در گروهمیی مربوط به پیمایش را هافعالیت

 پیمایش هایتیفعال براساس پیمایش هایهزینه بندیتقسیم. 6جدول 
 مجموع نویسیگزارش هاپردازش داده کار میدانی گیرینمونه طراحی مشاوره 

        پرسنل

        نقلوحمل

        زاتیتجه

        مواد مصرفی

        سایر موارد

        مجموع
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 :ی عمده پیمایش شامل چند بخش هستندهاهزینه

 ؛ی پرسنلیهاهزینه .1

 .بندی کردصورت جدول زیر جمعتوان بهمیعنوان مثال آنها را به

 فعالیت هر ازایبه هاروز میانگین تعداد. 7جدول
 

 تعداد کارکنان
 تیفعالهر  ازایبهروزها  نیانگیتعداد م

 مجموع روزها نویسیگزارش هاپردازش داده کار میدانی گیرینمونه طراحی مشاوره

         ریمد

         سرپرست

         سرگروه

         شمارشگر

         اطالعات یمتصد

         لگریتحل

         رخانهیدب

         رانندگان

         سایر موارد 

         کل روزها

 

 ؛نقلوحمل. 2

 ؛تجهیزات. 3

 ؛واد مصرفی. م4



53 
 

 .هاو کارگاه ها: مانند برگزاری جلسههاسایر هزینه. 5

 یزیر، برنامهمیرا انجام ده تیفیمطالعه شفاف، قابل اعتماد و با ک کی ،تیبا موفق میشود که اگر بخواهمی دیهمچنان تأک

 مورد حسابرسی قرار گیرد یتواند به راحتمیو اقدامات است که  هاتیفعال هیضبط روزانه کلهمچنین مهم است.  اریبس قیدق

 حفظ شود. ندهیآ هایپیمایش یزیربرنامه یقابل اعتماد برا یمنبع ثبت شدهک یعنوان و به

 

 .مستندسازی 4

مستندسازی  ،هاهای اجرایی مانند پیمایشدر فعالیت ،باید در هر گزارش پیمایش وجود داشته باشد هایی که لزوماً لفهؤاز جمله م

 کند:دو هدف را تعقیب می

 ؛کندایجاد زمینه برای ارزیابی فعالیت در حین اجرا و پس از اجرا می 

 ایجاد شده و در نتیجه در  ،دهد که از ثمره فعالیت پژوهش انجام شده حداکثر استفادهمستندسازی این امکان را می

 عمل آید.جویی بههای آتی صرفهلیتزمان اجرای فعا

های حاصل از یک پیمایش الزم است مستندسازی شامل آن دسته از مدارک و لوازم است که برای تحلیل صحیح داده

عالوه، مستندسازی پیمایش آن دسته از اطالعاتی یبی آن مورد نیاز است. بهرو اطالعاتی که برای تکرار یک پیمایش و ا

 منابع الزم برای طرح مشابه در آینده مورد نیاز است. برآورداست که برای طراحی و 
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بر این صورت مکتوب مستند شوند. عالوهها مورد نیاز است باید بهتمام اطالعات هر پیمایش که برای تحلیل صحیح داده

 ها را بررسی نمود، ذخیره شود. زار اختصاصی آنفاقالبی که بتوان بدون نیاز به نرمصورت الکترونیکی در باید به

 اطالعاتی که باید مستند شوند شامل موارد زیر است:

 ها و پرسشگران، دستورالعمل بازبین، دهندههای مربوط به پاسخها شامل تمام دستورالعملدستورالعمل

 ؛دستورالعمل ادیت و راهنمای جانهی

 ؛گیری، طرح آموزش، طرح اجرایی و طرح استخراجموضوعی، طرح نمونه طرح  

 :مستندات طرح استخراج که شامل موارد زیر است 

O ؛های نهاییهای دادهفایل 

O ؛شناسه متغیر و فایل 

O ؛هاطرح رکورد فایل 

O فایل های داده شده به دیگر متغیرهای توصیف متغیرهای ایجاد شده در فایل داده )که از طریق جواب

 ؛شوند(محاسبه می

O ؛هاتوصیف متغیرهای استفاده شده برای شناسایی واحد آماری در فایل داده 

O ؛هاتوصیف متغیرهای استفاده شده برای شناسایی واحد آماری در فایل داده 

O ؛شودیم انجام هاآن حیتصح رایب که ییهاتیفعالهای غیرمتعارف و ناهماهنگ و توصیف داده 

O  نمونهفایل فهرست. 
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 گیری، گزارش گیری )شامل گزارش ارزیابی کیفیت چارچوب نمونهتهیه گزارش و توصیف منابع خطای غیرنمونه

 ؛گیری(ارزیابی کیفیت طرح نمونه

 ؛کندهای نهایی را مشخص میهای تعیین وزندهی نهایی، شامل محاسباتی که روشمشخصات طرح وزن 

 کار رفته است. همچنین های ادیت منتخب در پیمایش بهکه چرا روشها و توجیه اینمشخصات طرح ادیت داده

 ؛ها مشخص شده باشدهای غیرمتعارف و ناهماهنگ و نحوه تصحیح آنچگونگی شناسایی داده

 ؛گیری و ...(آمایی، جدولافزارها )شامل ادیت، دادهمشخصات طرح استخراج و نرم 

 ؛یش همراه با متادیتاهای محاسبه شده در پیماارائه گزارش از شاخص 

 ؛ذخیره کلیه مستندات در وب یا لوح فشرده و سرور اختصاصی 

 ای استفاده شده برای تولید هر اطالعی باید در وب، لوح فشرده یا سرور افزارهای رایانهها و نرمها، برنامهمدل

 اختصاصی ذخیره شود.

 

 هااستناد به داده. 1-4

از سایر منابع وقول نقلها را به اندازه از دادهوقول نقلها است و دالیل زیادی، دهی دادهضروری گزارش ءقول، جزونقل

 سازد. این دالیل عبارتند از:انتشاراتی با اهمیت می

 ؛آن یکاربردها براساس استفاده مورد یداده یمجموعه ارزش یابیارز 

 ؛استفاده مورد منبع یمحتوا براساس اطالعات به اعتماد تیقابل یابیارز لیتسه 
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 ؛یاداده گاهیپا دکنندگانیتول یبرا اعتبار جادیا 

 ؛دوباره یهالیتحل انجام یبرا نیمحقق ریسا یبرا جستجو جادیا امکان 

 ؛مشابه یاداده گاهیپا ای و داده گاهیپا همان از یجار نسخه یجستجو یبرا نیمحقق ریسا استفاده امکان 

 هاآن توسط شده جادیا یاداده گاهیپا به مربوط یهاالؤس به ترعیسر و بهتر ییپاسخگو امکان. 

سایت دستگاه اجرایی، قول، الزم است که در ابتدای هر نشریه و یا بر روی وبوبا توجه به ضرورت استفاده از نقل

 ای تحت قالب ذیل به کاربران انجام گیرد:توصیه

 ها:نکات مورد نظر در رابطه با داده

 های این دستگاه اجرایی در انتشارات یا تحقیق خود، نام نشریه و یا آدرس در صورت هرگونه استفاده از داده

 ؛سایت مورد استفاده را ذکر نماییدوب

 های این دستگاه اجرایی استفاده شده است برای در صورت امکان، نسخه چاپ شده از مدارکی که در آن از داده

یا به آدرس پستی و یا الکترونیکی دستگاه اجرایی مذکور ارسال شود. این کار باعث سازمان مجری فرستاده و 

گیرد ی این دستگاه اجرایی، چگونه مورد استفاده قرار میهای تولید شدهشود که دادهاطالع از این موضوع می

 و نیازهای عمده حاصل از پیمایش برای مخاطبان پیمایش چه بوده است.
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  . نکات آموزشی5

 ها و ابزارهای ارزیابی و کنترل کیفیت  روش .5-1

است ولی کافی نیست. تحلیل  هرچند بـسیار مهـمپیمایش های مختلف شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در قسمت

در این  مداوم کیفیت است. ابزارهای آماری گوناگونی الزمـه بهبـود ،های آماریموارد شناسایی شده و استفاده از روش

 شود.  ها پرداخته میها و زمان استفاده از آنترین آنمهم زمینه وجود دارند که در اینجا به معرفـی

 

 گیری برای پذیرش   نمونه. 5-1-1

که حجم زیادی از اطالعات وجود دارد، ارزیابی کیفیت تمامی اطالعـات دشـوار و گـاهی غیرممکن است. در این زمانی

روش  ،در این زمان .پذیر استکیفیت امکان ای از اطالعات موجود و بررسـی آن، ارزیـابینمونهشرایط بااستفاده از 

ای از اطالعات انتخاب شـده و بـا بررسـی آن، در مـورد روش نمونه شـود. در ایـنگیری برای پذیرش توصـیه مـینمونه

گیـرد، در این زمینه مورد اسـتفاده قـرار مـیترین استانداردهایی که شود. از مهممی کیفیـت اطالعـات قـضاوت

اطالعات مورد  است. این استاندارد انـدازه نمونـه الزم و سـطح پـذیرش یـا رد کیفیـت   1E105MIE STD اسـتاندارد

از مراحل از جمله بررسی کیفیت کار  کند. استفاده از این استاندارد در بسیارینظر را با توجه به حجم آن مشخص می

گوید که با توجه بسیار مفید است. استاندارد فوق به ناظر می و بـازبین، مرحلـه داده آمـایی و کدگـذاری پرسشگرمأمور 

حجم کار مشخص شده برای هر مأمور یا بازبین، بـراسـاس چـه تعـدادی از  به تعداد اقالم اصلی پرسشنامـه و

                                                           
1 Military Standard 105E 
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 قضاوت در مورد کیفیت کار وی بپردازد. همچنین در مراحل یا بازبین به پرسشگرتکمیلی مأمور  یهاپرسـشنامـه

آمایی کیفیت مرحله داده ،وارد شـده و از طریق آن آمایی نیز با توجه به حجم کار، میزان اطالعـاتی کـه بایـد مجـدداً داده

بررسـی کدگـذاری نیـز ورود مجدد تمام اطالعات نیـست.  شود. در این حالت، دیگر نیـازی بـهبررسی شود، تعیین می

پذیرش  انجـام شـود و سـطح هـایی کـه بایـد مجـدداًپذیر است، بدین ترتیب که تعداد کدگذاریامکان از ایـن طریـق

 شود.یا رد کیفیت آن توسط این استاندارد تعیین می

 

    Pنمودار . 5-1-2

یکی از انواع نمودارهای  Pپذیر است. نمـودارمکانبررسی تحت کنترل بودن یک فرایند از طریق رسم نمودارهای کنترل ا

  Pشود. در رسم این نمودار ابتدا بایدیـک فراینـد استفاده می کنترل کیفیت است که برای ارزیـابی مراحـل مختلـف

های مشابه در )نسبت خطای قابل قبول در مرحله مورد نظر( مشخص شود که در صورت اجرای این طرح یا طرح

 سابقه اجرایـیپیمایش که شود. در صورتیمشخص می  Pخطای مرحله مورد نظر، عدد گذشته و محاسـبههای دوره

شده و حدود  برآورداین نسبت  پیمایش،ندارد یا خطای مراحل مختلف آن محاسبه نشده باشد، باید در اولین اجـرای 

 کنترلی نیز محاسبه شود.

در حین انجام P شود. اگـر بـارسم نمودار حد قابل قبول خطا مشخص می عنوانای بهبازه ،P بعد از مشخص کردن عدد

یک مرحله، خطای مرحله مورد نظر در بـازه مـشخص شـده قـرارگیرد، کار از کیفیت قابل قبولی برخوردار خواهد بود در 
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را  Pول رساند. نمودار خطا و مرتفع کردن آن، کیفیت کار را به حد قابل قب غیر این صورت باید با شناسـایی منـابع

 آمایی و کدگذاری استفاده کرد.نظیر کنترل خطای کار آمارگیر و مراحل دادهپیمایش توان در مراحل مختلف یک می

 

 معلول  ونمودار علت. 5-1-3

مشکل که در بروز این  ین صورت باید عوامـل مختلفـیا آید. دروجود میگاهی در طی فرایندهای آماری، مشکالتی به

رسم  هابندی شده و نموداری برای آندسته هـادخیل هستند، مورد بررسی قرار گیرند. برای این کار بهتر است علـت

شود، باید علل بروز آن مشخص شود. در مواقعی که ایـن علـل می که یک اشـکال و یـا اشـتباه شناسـاییشود. زمانی

 معلول از جمله ابزارهـایواستفاده نمود. نمودار علت  ولعلمواز نمودار علت توانسـادگی قابـل شناسـایی نیستند، میبـه

رود. این نمودار از جمله می کـارست و برای استفاده جهت حل مشکالت عینی و واقعی بـها 1SPC آماری کنترل فرایند

هی آن را نمودار ایشی کــــاوا یا کار رفته است. گاهایی است که از ژاپن سرچشمه گرفته و برای بهبود کیفیت بهروش

و از طـرف دیگـر شـکل آن شـبیه  دتوسط پرفسور ایشی کاوا مطـرح شبار نامند. زیرا اولیننیز می اهیم نمودار استخوان

 .گیـردماهی است که مشکل، عیب یا معلول در سر آن قرار می اسکلت اسـتخوان

 

 

                                                           
1 Statistical Process Control 
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 نمودار پارتو   . 5-1-4

و کنترل  1TQMهای آماری در راستای مدیریت کیفیت جـامع سازی روشکاربرد و پیاده یکی از مشکالت عمده

ست. نمودار ا هاتحلیل آنوها و تجزیهآوری دادهیابی مشکالت موجود در مسیر جمعفرایندهای آماری، شناخت و علت

کنـد. سـپس اطالعـات یمقایسه مـها مشکالت موجود را با فراوانی آن ای اسـت کـه علـلمیلـه پارتو، یک نمودار

 گیری معلول دارنـد، مـشخص شـوند.هایی که بیشترین نقش را در شکلنماید تا علتمی بنـدیموجـود را دسـته

توان کار برد. با یک نگاه به نمودار پارتو میعنوان اولین گام در ایجاد بهبود کیفیت آمارگیری بهتوان بهنمودار را می ایـن 

نقش بسیار کمی در ایجاد مشکالت دارند،  اند و تعـداد زیـادی عامـل کـهرین عواملی که مشکالت را ایجاد کردهتمهم

تر از کاهش اندک در میزان ترین عامل، بسیار سادهرساندن مهم شناسایی نمود. تجربه نشان داده است که بـه نـصف

ترین عامل روی بهبود کیفیت، بسیار بیشتر از یک عامـل کـم مکه تأثیر اصالح مهتـأثیر اسـت، درحالی یک عامل کـم

 .است تـأثیر
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 معلول  وارتباط نمودار پارتو و علت. 5-1-5

های شود و ترکیب روشمی سـتفادها گانـه عـالیهـای هفتابزار در بسیاری از موارد برای حل یک مشکل از چند مورد از

از جمله ترکیب دو ابزار نمودار پارتو و نمودار  ،کنـداز مسائل کمک مـیمختلف کنترل کیفیت به حل بسیاری 

   مشکالت کیفی بسیار سودمند است. معلـول درعمـل، بـرای حـل مـسائل ووعلـت

تواند بر بهبود آن تأثیرگذار باشد، بر روی پس از شناسایی مشکالت، علت یا علل واقعی بروز مشکل و نیز عواملی که می

شـود. سـپس بـااسـتفاده از نمـودار پارتو از چند بعد هزینه، زمان و اطالعات موجود، معلول رسـم مـیوعلت نمودار

دنبال روش اصالحی بود. پس از اعمال روش اصالحی، رسم یک نمـودار و به توان علت یا مشکل اصلی را تعیین کردمی

موفق بوده  تا چه اندازه در بهبود و حل مـشکل مـورد بررسـی کار رفتهدهد که روش اصالحی بهدیگـرنشان می پـارتوی

 است.   

 :گانه عالی کنترل آماری عبارتند ازبزارهای هفتتوان گفت ادر توضیح مطلب باال می

 ؛یحو برگه کنترل: جهت دستیابی و دسترسی به اطالعات صح بندیطبقه 

 ؛گیریههای حاصل از اندازهیستوگرام: بررسی وضعیت توزیع داده 

 ؛مودار پارتو: برای تعیین مشکالت اساسی و حیاتین 

 ؛اهها و معلولمعلول: درک روابط بین علتومودار علتن 

  ؛هاها: توضیح و درک سریع وضعیت موجود ازطریق نمودارها و شکلگراف 

 ؛هامودار پراکندگی: تعیین شدت همبستگی خطی بین دو گروه از دادهن 

 تحلیل و تحت کنترل درآوردن فرایند تولیدومودار کنترل: تجزیهن. 


