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پیعگفتار

عٖبىبی ثیپبمغی ً انؼافهگیـی اف ميم تـ ین انٌا ٛعٖابی غیاـ نوٌناوگیـی ػؿ آمابؿگیـیىاب ثاو ىاوبؿ مایؿًناؼ
مضبمااجو ایان عٖبىااب ً اؿائااوی ؿاىکبؿىاابیی ثااـای کاابىو آنىااب منزااـ ثااو ثيجااٌػ نتاابیذ آماابؿگیـیىااب ً صَااٌ
ثـاًؿػىبی کبؿاتـ میىٌػ اف آن ربیی کو مضخخبن ً ؿًهىنبمابن آمابؿگیـی ىواٌاؿه ثاو ػنجاب ؿًهىابی کابؿاتـ
ثـای اؿف یابثی کیتیات ػاػهىاب ً نتابیذ صبٍا اف آمابؿگیـیىاب ىناتنؼ ىنبمابیی منابث ٜمغتفاب ثاـًف عٖبىابی
ثیپبمغی ً انؼافهگیـی ً اؿائوی ؿاىکبؿىبیی ثـای کوی کاـػن ً کابىو ایان عٖبىاب ػؿ آمابؿگیـیىاب اف اىویات
ثنیبؿی ثـعٌؿػاؿ امت
ثـ این امبك پژًىيکؼهی آمبؿ ثب تٌرو ثو ؿمبلت عٌػ ػؿ فمینوی ارـای ٕـسىابی پژًىيای ثاب ىاؼا اةاقایو
کیتیت آمبؿىب ٕـس پژًىيی «ىنبمبیی ً کنتـ عٖبىبی ثیپبمغی ً اناؼافهگیـی ٕاـسىابی آمابؿگیـی» ؿا ػؿ
ػمتٌؿ کبؿ عٌػ حـاؿ ػاػ ارـای این ٕاـس پژًىيای اف اً تیاـ  ۶۹۳۱آغابف ىاؼه ً گاقاؿه نيابیی آن اکناٌن ػؿ
ػمتـك ٝالحومنؼان حـاؿ گـةتو امت این ٕـس پژًىيی ثب تٌرو ثو مو مٌؿػ عبً ػؿ اؿتجبٓ ثب آمبؿگیـی نیـًی
کبؿ مـکق آمبؿ ایـان ثنب ىؼه امت:
 ۶احـ عٖبی ثیپبمغی ً نتبیذ آفمبیو چنؼ ؿًه ثـای رجـان ثیپبمغی ػؿ آمابؿگیـی نیاـًی کابؿ مـکاق
آمبؿ ایـان
 2پـميگـی ٝین متن ً ثوٌٕؿ کفای اماتتبػه اف ؿًهىابی «ىانبعتی» ػؿ ٕـاصای پـميانبموی آمابؿی
ثوٝنٌان ؿًه مؤحـ ثـای یکنٌاعت کـػن عٖبىبی انؼافهگیـی ً نتبیذ آفمبیو ایان ؿًه ػؿ عَاًٌ
آمبؿگیـی نیـًی کبؿ مـکق آمبؿ ایـان
 ۹امتتبػه اف مؼ ىبی مبؿکب پنيبن ثو منٌٚؿ اؿف یابثی عٖبىابی اناؼافهگیـی ػؿ آمابؿگیـیىابی پابنفی یاب
ىجوپبنفی ً نتبیذ ٝوفکـػ آن ػؿ آمبؿگیـی نیـًی کبؿ مـکق آمبؿ ایـان

این پژًىو ػؿ گـًه پژًىيی ٕـسىبی ةنی ً ؿًهىبی آمبؿی پژًىيکؼهی آمبؿ ثب ىوکبؿی رنبة آحابی ػکتاـ
ةـىبػ ميـان ثوٝنٌان مزـی ٕـس ً آحبی ػکتـ مضوؼ نٌؿمضوؼی عبنم ػکتاـ فىاـا ؿّابیی حياـًػی عابنم ػکتاـ
فىـه ةالس مضننعبنی عبنم ػکتـ ليؼا كفيـی نؼؿآثبػی عابنم اةنابنو یقػانای آحابی مضوؼؿّاب ؿیضابنی آحابی
ميؼی نخیعبنی آحبی نـ یوبن یٌمتی عبنم ػکتـ تبثبن ثبٟةفکی ً عبنم ػکتـ ؿًىنک ٝفایاکجاـی ٍاجب ثاوٝنٌان
ىوکبؿان اٍفی ٕـس پژًىيی ثو انزبم ؿمیؼه امت کو ثؼین ًمیفو اف ایيبن ٍویوبنو تيکـ ً حؼؿػانی میىٌػ
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1
هقضهَ

نٚبم آمبؿ ؿموی ایـان مخ مبیـ کيٌؿىبی ريبن ٝوؼتبً ثـ امبك روٜآًؿی إالٝبت اف ٕـیاج پـماو اف اةاـاػ
ػؿ مض احبمت (عبنٌاؿ) یب ػؿ مض کبؿ (کبؿگبه) یاب اف ٕـیاج منابث ٜحجتای امات اف روفاو ٕاـسىابی آمابؿگیـی
منتوـ اف عبنٌاؿ مـکق آمابؿ ایاـان ٕاـس آمابؿگیـی ةَافی نیاـًی کابؿ ً ٕاـس آمابؿگیـی مابونو ىقیناو ً ػؿآماؼ
عبنٌاؿىبی ىيـی ً ؿًمتبیی امت اف روفو ٕـسىبی آمبؿگیـی اف کبؿگبه ٕـس آمبؿگیـی اف کبؿگبهىابی ٍانٞتی
ػاؿای  ۶1نتـ کبؿ کن ً ثیيتـ ً ٕـس آمبؿگیـی اف مٞؼن ػؿ ثيـهثـػاؿی کيٌؿ امت ثوٝنٌان مخاب آمابؿگیـی اف
ٕـیج منبث ٜحجتی ٕـس پـًانوىبی مبعتوبنی ً گقاؿه ةَفی تزبؿت عبؿری ؿا میتٌان نبم ثـػ
اف ثؼً تأمیل مـکق آمبؿ ایاـان ثاـای ثيجاٌػ کیتیات آمبؿىابی ؿماوی کياٌؿ ماٞی ةـاًانای ػاىاتو ً اعیاـاً
ىـمبلو گقاؿه «ثيجٌػ کیتیت آمبؿىب» ؿا ػؿ ػمتـك میگؾاؿػ ػؿ گقاؿه مب  ۶۹۳۱ةٞبلیتىابیی کاو ػؿ ريات
تضخج ثيجٌػ کیتیت آمبؿىبی ؿموی انزبم ىؼه امت ثو تـتیت ؽی تيـیش گـػیؼه:
 امتبنؼاؿػمبفی تٞبؿا ًاژهىبی احالم آمبؿی ػمتگبهىبی ارـایی کيٌؿ پیبػهمبفی ً ثبفنگـی ٕجخوثنؼیىبی ثینالوففی آمبؿی نٚبؿت ثـ آمبؿگیـیىب تيیو تؼًین ً پیبػهمبفی آفمبیيی چبؿچٌة کیتیت آمبؿىبی مـکق آمبؿ ایـان اؿفیبثی کیتیت آمبؿگیـیىبی نوٌنوای تؼًین گقاؿه اؿفیبثی ٝوفکـػ مـکق آمبؿ ػؿ ثٞؼ ىبعٌىبی ٝوٌمی ً اعتَبٍی ػمتگبهىبی ارـایی کيٌؿثؼًن ىک کٌىوىبیی کو ػؿ امتبنؼاؿػمبفی ً نٚبؿت ً اؿفیبثی انزابم میىاٌػ ػؿ ثيجاٌػ کیتیات آمبؿىاب
مؤحـ امت الجتو عٖبی آمبؿی ػؿ ؽات روٜآًؿی إالٝبت آمبؿی امت ً اف ثین ثـػن آن یاب کبماتن آن مناتفقم
ىنبمبیی ػحیج منبث ٜعٖب ً کنتـ ٌٝام تأحیـگؾاؿ امت إالٝبت روٜآًؿی ىاؼه چاو اف ٕـیاج پـماو چاو اف
ٕـیج حجتی ٕجیٞتبً نویتٌان ؼ ثؼًن عٖب ثبىؼ مخالً امکبن ػاؿػ عبنٌاؿ یب کبؿگبه تٞیین ىؼه ثـای مَبصجو اف ػاػن
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إالٝبت رفٌگیـی نوبیؼ یب ةـػ ًارؼ ىـایٔ ثـای پبمغگٌیی ػؿ مٌح ٜمَبصجو غبیت ثبىؼ کو ػؿ ىـ ػً ٍاٌؿت
عٖبی ثیپبمغی ؿط عٌاىؼ یبةت امب چنبنچو پبمظگیـی ػؿ ٝو ثب مٌةخیت ٌٍؿت گیـػ ىم کیتیات پبماظ ػؿ
ىوو ىـایٔ یکنبن نینت مخالً پبمظ میتٌانؼ ثو ػوئ ةـامٌىی یب ؽىنی ىوـاه ثب عٖب ثبىؼ عٖب نیاق میتٌاناؼ
ثو ػوئ ػؿمت نتيویؼن مؤا یب ػؿ ػمت نؼاىتن إالٝبت یب ثو ػوی ٝوؼی ؿط ػىؼ این نٌ ٛعٖب ػؿ مخبثا
عٖبی ثیپبمغی عٖبی پبمظ یب ثوٌٕؿ کفیتـ عٖبی انؼافهگیـی نبمیؼه میىٌػ
عٖبىبی ثیپبمغی ً انؼافهگیـی ػً ؿػه اف ميمتـین انٌا ٛعٖب ػؿ آمبؿگیـیىاب ىناتنؼ کاو ماٌؿػ تٌراو ایان
گقاؿه ىنتنؼ ػؿ ةَ  ۶مٌحٞیت عٖبىبی ثیپبمغی ً انؼافهگیـی ػؿ ک ٝوفیبت آمبؿگیـی نوٌناوای تياـیش
میگـػػ ً ػً نکتو امبمی نتیزوگیـی میىٌػ:



عٖبی انؼافهگیـی القامبً ثب افػیبػ تٞؼاػ نوٌنو اف ثین نویؿًػ ثفکو ػؿ ثنیبؿی اف ىاـایٔ اؿیجای ً صتای
ًاؿیبنل ثـآًؿػىب ثبو میؿًػ



کٌىو ػؿ یکنٌاعت کـػن عٖبىبی انؼافهگیاـی ػؿ آمابؿگیـیىابی مناتوـ نخاو ميوای ػؿ ميابؿ کاـػن
اؿیجی ً ًاؿیبنل ؿًنؼىب ً تغییـات صبٍ اف نتبیذ آمبؿی ػاؿػ

ػؿ ةَ  2این مؼ کفی ػؿ مٌؿػ عٖبی ثیپبمغی ثـؿمی ً نتبیذ آفمبیيی چنؼ ؿًه رؼیاؼ ثاـای رجاـان
ثیپبمغی ػؿ آمبؿگیـی نیـًی کبؿ تيـیش میگـػػ
ػؿ ةَ  ۹عٖبىبی انؼافهگیـی مٌؿػ ثـؿمی حـاؿ میگیـػ ػؿ این ةَ نتابیذ پایو آفمبیيای «پـمياگـی
ٝین متنی» ثوٝنٌان ؿًىی مؤحـ ثـای یکنٌاعت کـػن عٖبی انؼافهگیـی ػؿ آمابؿگیـی نیاـًی کابؿ ً ثاوٌٕؿ کفای
امتتبػه اف ؿًهىبی «ىنبعتی» ػؿ ٕـاصی پـمينبمو ثو منٌٚؿ کنتـ عٖبىبی انؼافهگیـی تيـیش میىٌػ
ػؿ ةَ  4ؿًه اؿفیبثی عٖبی اناؼافهگیـی ػؿ آمابؿگیـیىابی پابنفی ثاـ امابك ماؼ ىابی مابؿکٌا پنيابن
مٞـةی میىٌػ ً نتبیذ ٝو کـػ آن ػؿ آمبؿگیـی نیـًی کبؿ ثب نوٌنو چـعيی اؿائو میگـػػ
ػؿ ةَ  ۱ثٞؼ اف نتیزوگیـی کفی پیينيبػات اٍفی صبٍ اف این تضخیج ثیبن میىٌػ
پیينيبػ این ٕـس تٌمٔ عبنم ػکتـ فىـا ؿّبیی حيـًػی ػؿ پژًىيکؼهی آمبؿ تيیاو گـػیاؼ ً فیاـ نٚاـ عابنم
ػکتـ ؿًىنک ٝفیاکجـی ٍجب مؼیـ گـًه ٕـسىبی ةنی ً ؿًهىبی آمبؿی ثب ميبًؿه آحابی ػکتاـ ةـىابػ مياـان ً
ىوکبؿی عبنم اةنبنو یقػانی ً آحبی مضوؼؿّب ؿیضبنی اف مـکق آمابؿ ایاـان (ػؿ ثغاو عٖابی ثیپبماغی) عابنم
ػکتـ فىـه ةالس مضننعبنی ً آحبی ميؼی نخیعبنی اف پژًىيکؼهی آمابؿ (ػؿ ثغاو پـمياگـی ٝاین متنای) ً
عبنم ػکتـ فىـا ؿّبیی حيـًػی عبنم ػکتـ لیؼا کفيـی نؼؿآثبػی عبنم ػکتـ فىـه ةالس مضننعبنی ً عابنم ػکتاـ
تبثبن ثبٟةفکی اف پژًىيکؼهی آمبؿ ً ػانيگبه تـثیت ماؼؿك (ػؿ ثغاو ماؼ ىابی مابؿکٌا پنيابن) اراـا ىاؼ
پیيـةت کبؿ ثب ثـگقاؿی رفنوىبی کبؿىنبمی متٞؼػ ػؿ پژًىيکؼهی آمبؿ ٌٍؿت گـةت گاقاؿه صبّاـ صبٍا
این مٖبلٞبت ً ثـؿمیىب امت
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 1-1ػولیات آهارگیری
ٝوفیبت یک ٕـس آمبؿگیـی ؿا میتٌان ثو چيبؿ ػمتو تخنیم نوٌػ:
 -۶مبعتن چبؿچٌة ربمٞو مٌؿػ نٚـ
 -2نوٌنوگیـی
 -۹ػمتـمی ثو ًاصؼىبی نوٌنو ً روٜآًؿی إالٝبت
 -4ةنبًؿی ػاػهىب ً مضبمجو ثـآًؿػىب
مبعتبؿ این ٝوفیبت ػؿ نوٌػاؿ ؽی نوبیو ػاػه ىؼه امت:

نمونهگیری


غکل  :1-1اضاش طرح آهارگیری

ػؿ آمبؿگیـی ثب ىـایٔ ایؼهآ ةـُ میىٌػ کو:
 -۶چبؿچٌة کبم امت ً ؿاثٖو یک ثو یک ثب ربمٞو مٌؿػ نٚـ ػاؿػ یٞنی ىیچ ًاصؼی اف حفم نیبةتبػه ً توبمی
ًاصؼىبی ربمٞو مٌؿػ نٚـ ػؿ چبؿچٌة ثؼًن تکـاؿ منٌٚؿ ىؼهانؼ ً ىوچنین ىـ ًاصؼ چابؿچٌة نوبیناؼه یاک ً
ةخٔ یک ًاصؼ ربمٞو مٌؿػ نٚـ امت
 -2ػؿ نوٌنوگیـی ىـ ًاصؼ چبؿچٌة اصتوب انتغبة غیـ ٍتـ ً ميغَی ػاؿػ
 -۹ػؿ روٜآًؿی إالٝبت ػمتـمی ثو توبم ًاصؼىبی نوٌنو مینـ امت ً ػاػهىبی ثو ػمت آماؼه مخابػیـ ًاحٞای
ىنتنؼ
 -4ةنبًؿی نتبیذ ً مضبمجو ثـآًؿػىب ثؼًن عٖب انزبم میگیـػ
ػؿ این ىـایٔ ایؼهآ تنيب عٖبی موکن عٖبی نوٌنوگیـی امت ً میتٌان ثـآًؿػ ٍتت ماٌؿػ نٚاـ ؿا ثاؼًن
اؿیت ً ثب ػحت ميغَی ثو ػمت آًؿػ تنيب مخبػیـ وفم ثـای این مضبمجو اصتوب انتغابة
انتغبة

ًاصؼىبی نوٌنو امت ثوٝنٌان مخب ثـای یک ٍتت ماٌؿػ نٚاـ

ربمٞو ثـ امبك مخبػیـ ثو ػمت آمؼه اف نوٌنو

ً اصتواب تاٌأم

ثاـآًؿػ ناباؿیات مزواٌ ٛآن ػؿ

ثوٌٍؿت ؽی ثو ػمت میآیؼ:
y
n
tˆ  k 1 k

k
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ىوچنین ًاؿیبنل این ثـآًؿػ ثوٌٍؿت ؽی حبث ثـآًؿػ امت:
  k  l ) y k yl
n
n (
Vˆar (tˆ)  k 1 l 1 kl

 kl

k l

کو ػؿ آن  n ً  kk   kصزم نوٌنو امت
ػؿ ٝوا ػؿ ثیيااتـ آماابؿگیـیىااب ىـایااأ ایااؼهآ ىویيااو ًرااٌػ نااؼاؿػ اغفاات چبؿچاااٌة ناابحٌ اماات یااب
نبمابفگبؿیىاابیی ػاؿػ ىواو ًاصااؼىبی چابؿچٌة اصتوااب انتغابة غیااـ ٍاتـ نؼاؿنااؼ ً ػؿ نوٌناوگیـیىاابی چنااؼ
مـصفوای تٞیین مـفىبی ًاصؼىبی اًلیو ثب ميک مٌارو میىٌػ ػؿ روٜآًؿی إالٝبت ثو ػوئ غیجت مٌحت ً
ٝؼم ىوکبؿی ً غیـه ثـعی اف ًاصؼىبی نوٌنو حبث ػمتـمی نیناتنؼ ً پبماظىابی ًاصاؼىبی ماٌؿػ ػمتـمای ػؿ
مٌاؿػ گٌنبگٌن ىوـاه ثب عٖب ىنتنؼ ىوین ٌٕؿ ػؿ ةنبًؿی نتبیذ ً ًؿًػ ػاػهىب ً مضبمجو ثـآًؿػىب نابگقیـ عٖاب
پیو میآیؼ

 9-1هضلضازی ًاضازگاریُای ػولیات آهارگیری
ػؿ این ىـایٔ منئفوای کو پیو میآیؼ این امت کو چگٌنو ثبیؼ این نبمبفگبؿیىبی ٝوفیبتی ؿا ػؿ ػاع مابعتبؿ
آمبؿگیـی کو تب ثو صب ةخٔ عٖبی نوٌنوگیـی ؿا ػؿ نٚـ میگـةت گنزبنؼ؟ ػؿ صب صبّـ نٚـیوی کابمفی ثاـای
ثـعٌؿػ ثب این منئفو ًرٌػ نؼاؿػ امب میتٌان ثب ػؿ نٚـ گـةتن ماؼ مابفی منجا ٜایزابػ عٖاب ثاـای ماٌؿػ عابً
رٌاةىبی متیؼی ثو ػمت آًؿػ ػؿ ایان گاقاؿه ػً ماٌؿػ اٍافی عٖابی ثیپبماغی ً عٖابی اناؼافهگیـی ماٌؿػ
ثـؿمی حـاؿ میگیـػ

 1-9-1هضل گرٍُّای ُوگي پاضز ( 1ضارًضال ّ ُوکاراى)1999 ،
F0

ثـ امبك چنؼ ةـُ مبػه میتٌان مؼ پبمظگٌیی متیؼی ثو نبم مؼ گـًهىبی ىوگن پبمظ ثو ػمت آًؿػ ةـُ

میىٌػ کو نوٌنو ثو ػمت آمؼه  s  1, 2, ..., k , ..., nؿا میتاٌان ثاو

گاـًه  sh h  1, 2, ..., H 0 تخنایم

نوٌػ ثوٌٕؿی کو اصتوب پبمظگٌیی ػؿ ػاع گـًه یکنبن ً مبثین گـًهىب مغتفب ثبىؼ ػؿ ّون ةـُ میىٌػ
کو پبمظگٌیی ًاصؼىبی نوٌنو ثوٌٕؿ منتخ اف ىم ٌٍؿت میگیـػ ػؿ این ىـایٔ اصتوب پبماظگاٌیی ىاـ ًاصاؼ
نوٌنو ؿا میتٌان ثوٌٍؿت ؽی ثیبن کـػ
Pr(k  r | s)   k|s

k  s
k  l  s

)Pr(k , l  r | s)   kl|s  Pr(k  r | s) Pr(l  r | s

کو  rنيبنگـ مزوٌٝو ًاصؼىبی نوٌنو کو اف آنبن پبمظ گـةتاو ىاؼه امات مزوٌٝاو پبماظگٌیابن نوٌناو ؿا
میتٌان ثو گـًهىبی ىوگن تخنیم نوٌػ:

r   Hhs1 rh

Response Homogeneity Group (RHG) model ۶
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کو ػؿ آن  rhفیـ مزوٌٝو پبمظگٌیبنی ىنتنؼ کو ػؿ فیـ نوٌنو ىوگن  shحـاؿ ػاؿنؼ تٞؼاػ این ًاصؼىبی پبمظگٌ
ؿا ثب ٝالمت  mhنيبن میػىیم ً

m  h01 mh
H

تٞؼاػ ک ًاصؼىبی پبمظگٌ ػؿ نوٌنو امت
اگـ مؼ ٍبػث ثبىؼ ثیپبمغی ثوٌٍؿت ػاػهىبی گوياؼه تَابػةی ػؿ ىاـ فیاـ گاـًه نوٌناو ؿط مایػىاؼ ً
تٌفی ٜىـٕی مزوٌٝو پبمظگٌیابن  rثوٍاٌؿت یاک ٕاـس نوٌناوگیـی ثاب ٕجخاوثناؼی ً اصتواب ثـناٌلی  2امات
F1

میتٌان اصتوبوت ىـٕی ؿا ثوٌٍؿت ؽی نٌىت:
k  s h

k  l  sh

k  s h , l  s h , h  h
mh
ننجتىبی
nh

mh
nh

Pr(k  r | s, m)   k |s 

) mh (mh  1
) n (n  1
h
 h

 mh mh

 nh nh

Pr(k , l  r | s, m)   kl |s ,m

ةبکتٌؿىبی تٞؼی ًفن تفخی میىٌنؼ ً ثـآًؿػ تٞؼاػ  tػؿ ىـایٔ ثیپبمغی ثوٌٍؿت ؽیا

مضبمجو میىٌػ:
nh y k
mh  k
ػؿ ىـایٔ مؼ این ثـآًؿػ نباؿیت امت ً ًاؿیبنل آن ثـ امبك ةبکتٌؿىبی تٞؼی ًفن حبث مضبمجو امت
H
tˆ  h s1 r

h

ػؿ ٝو گـًهىبی ىوگن پبمظ ؿا ثبیؼ ٌٕؿی تيکی ػاػ کو ثب ةـًُ مؼ صتیاومکابن ىوغاٌانی ػاىاتو ثبىاؼ
وفم ثو ؽکـ امت کو گـًهىبی ىوگن پبمظ

ميـًٓ ثو مبعتبؿ نوٌنو ىنتنؼ ً میتٌاننؼ اف یک نوٌنو ثو یاک

نوٌنو ػیگـ تغییـ کننؼ ػؿ ةَ ( )2این مٖفت ػؿ حبلت آمبؿگیـی نیـًی کابؿ ثـؿمای میىاٌػ ً نتابیذ آن اؿائاو
میگـػػ

 9-9-1هضل اًضازٍگیری «ضاصٍ»
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F2

ػؿ آمبؿگیـی ٝالًه ثـ مـصفو روٜآًؿی إالٝبت انؼافهگیـی ٍتبت مٌؿػ نٚـ نیق ثـ امابك مابعتبؿ ()Process
عبٍی ٌٍؿت می گیـػ کو کنتـ آن توبمبً ػؿ ػمت ٕـاس نینت لؾا متیؼ امت کاو مـاصا آمابؿگیـی ػؿ نواٌػاؿ

( )۶ؿا ثب ىکبةتن مـصفو روٜآًؿی إالٝبت ثوٌٍؿت نوٌػاؿ ( )2نوبیو ػىیم ثو این تـتیت یک مابعتبؿ ()p
ًرٌػ ػاؿػ کو نوٌنو ؿا ایزبػ میکنؼ ً یک مبعتبؿ ػیگـ ( )mػاػهىب ؿا

Stratified Bernoulli Sample 2

The Simple Measurement Model ۹

