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چکیده
یکی از مسائلی که سازمانهای تولیدکننده آمار رسمی در انتشار برخی دادهها با آن مواجههاند،
محرمانگی دادههای فردی است .این مسئله باعث شده که ریز دادههای مورد نیاز به راحتی در اختیار
عموم قرار نگیرند .یکی از راههای حل این مسئله شبیهسازی جمعیت به روش همگذاشتی است که در
این مقاله کاربرد آن بررسی میشود .دادههای مورد استفاده ،دادههای طرح نیروی کار مرکز آمار ایران
فصل تابستان  7931میباشد .در این مطالعه ،ابتدا ریز دادههای جمعیت نیروی کار در سطح ملی به
تفکیک استانها تولید میشود و سپس با استفاده از براورد کارایی نسبی مجانبی ،دقت برآوردهای
حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی و جمعیت شبیهسازی شده با هم مقایسه میشوند .نتایج
این تحقیق نشان میدهد که ضمن تولید ریز دادههای جمعیت نیروی کار در سطح ملی به تفکیک
استانها ،دقت برآوردهای حاصل از ریزدادههای جمعیت شبیهسازی شده پیشنهادی ،بیشتر از
برآوردهای حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی است .همچنین در این مقاله نشان داده
میشود که از جمعیت شبیهسازی شده در برآورد پارامترهای نواحی کوچک و جوامعی که حجم
نمونه کافی نیست نیز می توان استفاده کرد.
واژگان کلیدی :شبیه سازی جمعیت ،روش همگذاشتی ،میزان بیکاری ،براورد کارایی نسبی مجانبی،
برآورد نواحی کوچک
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مقدمه و بیان مسأله
برای بدست آوردن آمار و اطالعات مورد نیاز جهت انجام برنامهریزی معموال از طرحهای
آمارگیری نمونهای استفاده میشود .هرچه اطالعات بدست آمده دقیقتر باشند ،برنامهریزی
دقیقتر خواهد بود .معموال مجموعه دادههای حاصل از آمارگیری تمام اطالعات مورد نیاز
پژوهشگران را تامین نمیکنند و این مساله پژوهشگر را وادار به استفاده از انواع مختلفی از
دادههای موجود مانند ریزدادهها و دادههای جمع آوری شده در سرشماریها میکند .جداول
سرشماری شامل اطالعاتی کلی از جمعیت مانند تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت است اما
اطالعات جزئیتر در مورد ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی افراد مانند وضعیت اشتغال از طریق
دادههای حاصل از آمارگیریهای نمونهای بدست میآید.
محرمانگی در آمار رسمی از مهمترین و بنیادیترین مفاهیم به شمار میرود .اهمیت این کار
تا آنجا است که اصل ششم از اصول ده گانه بنیادین آمار که با خرد جمعی سازمانهای مرجع
آماری و متخصصان آمار رسمی در سطح جهانی تهیه شده و توسط بخش آمار سازمان ملل در
سال  733۱تصویب و ابالغ شده است ،به این امر اختصاص دارد (راهنمای بخش آمار سازمان
ملل .)1570 ،7شایان گفتن است که این اصول برای سازمانهای آماری منشور کاری و حرفهای
بوده و به منزله دستورالعمل و راهنمای اصلی تدوین فعالیتها است .در این اصل با تاکید بر
لزوم محرمانه نگاه داشتن اطالعات شخصی واحدهای آماری (اعم از اشخاص حقیقی و
حقوقی) ،دادههای شامل اطالعات شخصی پاسخگویان که به منظور تولید اطالعات آماری
گردآوری میشوند ،محرمانه محسوب شده و باید تنها برای اهداف آماری مورد استفاده قرار
گیرند .این موضوع به عنوان یکی از عناوین کلیدی در همه قوانین آماری کشورها اشاره شده
است .از جمله در ماده  1قانون مرکز آمار ایران مصوب سال  7909اشاره شده که آمار و
اطالعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد و موسسات جمعآوری میشود محرمانه
خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد .استفاده و مطالبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 UNSD, United Nations Fundamental Principles of Official Statistics
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و استناد به اطالعات جمع آوری شده از افراد و موسسات به هیچ وجه در مراجع قضایی و
اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود .از سوی دیگر در بسیاری موارد به ویژه در
کاربردهای پژوهشی ،کاربران و پژوهشگران به شدت نیازمند دسترسی به ریزدادهها هستند .با
توجه به این موضوع در صورتی که بتوان روشی پیدا کرد که هم ریز دادهها را در اختیار کاربران
قرار دهد و هم محرمانگی آنها حفظ شود ،گام مهمی در جهت استفاده بهتر از آمار رسمی
برداشته شده است .در همین راستا تولید جمعیت شبیهسازی شده به روش همگذاشتی میتواند
راه حل مناسبی باشد .جمعیت همگذاشتی( 7جامعه مصنوعی) میتواند به محققان و
پژوهشگرانی که نیاز به ریزداده های محرمانه برای انجام تحقیقات دارند کمک شایانی کند.
دادههای همگذاشتی هم دادههای مورد نیاز در سطح ناحیهها را فراهم میکنند و هم اینکه
دادههایی را تولید میکند که اصول محرمانگی را رعایت میکنند و بنابراین قابلیت انتشار عمومی
برای محققان را دارند .روش مورد استفاده برای ساخت دادههای همگذاشتی ،روش مدل -مبنا

1

است .روش مدل -مبنا با تاکید کم بر توزیع نمونهای برآوردگرها ،تالش دارد با استفاده از
گمانهزنی یک مدل آماری به برآورد پارامترهای مورد نظر و یا انجام پیشبینیهای الزم بپردازد.
به دالیل ویژگیهای آماری خوبی که اینگونه استنباطها (مدل -مبنا) دارند و افزایش دقت
براوردها با بهرهگیری از صفات کمکی ،کاربرد گستردهای در انجام آمارگیریهای نمونهای دارند.
بهویژه در مواردی که به دلیل هزینه باال و یا عدم دسترسی به نمونهها امکان انجام نمونهگیری
به آسانی مهیا نباشد.
طرح نیروی کار یکی از مهمترین طرحهایی است که توسط مرکز آمار ایران به صورت
فصلی اجرا میشود .در این طرح به موضوعات مهم اشتغال و بیکاری پرداخته میشود که از
جمله اساسیترین موضوعات اقتصادی هر کشوری هستند ،به گونهای که افزایش اشتغال و
کاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود .میزان بیکاری
یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Synthetic Population
2 Model-Based
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که در طرح نیروی کار این شاخص به دست خواهد آمد .با توجه به اهمیت این طرح ،در این
مقاله ،قصد داریم با استفاده از دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در تابستان
سال  7931و همچنین اطالعات سرشماری سال  7930جامعه همگذاشتی را در سطح ملی به
تفکیک استانهای کشور تولید کنیم و شاخص میزان بیکاری را از این جامعه تولید شده محاسبه
و آن را با برآورد حاصل از نمونه جمعیت واقعی مقایسه کنیم .جمعیتهایی از این نوع در
حالت کلی از ترکیب ریزدادههای حاصل از سرشماری که در دسترس است ،ساخته میشوند.
هنگام ایجاد این جمعیتها سعی بر این است که توزیع و همبستگی میان ویژگیها (متغیرها) در
جمعیت همگذاشتی مشابه با ریزدادههای سرشماری بوده و همچنین تعداد ویژگیهای هر عضو
در یک گروه با دادههای تجمیع شدهی موجود هماهنگ باشد .با توجه به مطالبی که گفته شد،
در این مقاله به دنبال این هستیم که ابتدا جمعیت همگذاشتی را برای دادههای طرح نیروی کار
تولید کنیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که برآوردهای برآمده از روش همگذاشتی تا چه
اندازه به برآوردهای مبتنی بر دادههای واقعی ،نزدیک است؟

پیشینه تحقیق
ایده و روش ساخت دادههای همگذاشتی ابتدا توسط روبین )7339( ،7با استفاده از جانهی
چندگانه پیشنهاد داده شد .بکمن 1و دیگران )733۱( ،تکنیک بازسازی همگذاشتی را ارائه کردند.
تمپل 9و دیگران )1571( ،الگوریتم ویژهای را برای تولید دادههای همگذاشتی معرفی کردند و
در ادامه ،روش ارائه شده را برای ساخت جمعیت همگذاشتی ،جمعیت اتریش به کار گرفتند که
در آن منبع اصلی دادهها ،آمارهای اتحادیه اروپا از وضعیت درآمدی و شرایط زندگی افراد است.
همچنین بیداربختنیا و ژانگ ( )1571یک مطالعهی مقدماتی با استفاده از مدلهای شبیهسازی
همگذاشتی برای برآورد فقر در کشور اندونزی انجام دادند .معطی و نوابپور )793۱( ،با
استفاده از روشهای شبیهسازی ،جمعیت همگذاشتی را در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در
فاصله زمانی بین دو سرشماری  79۳0تا  7935برآورد کردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rubin
2 Beckman
3 Templ
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برای انجام شبیهسازی الگوریتمهای متفاوتی ارائه شده اند که هر کدام نامهای خاصی دارند.
به عنوان مثال میتوان به تمپل و دیگران)1571( ،؛ نووک ،راب و دبین )157۱( ،؛ آلفونس و
همکاران)1577( ،؛ تیم تحقیقاتی ترنسیم)155۳( ،7؛ تیم تحقیقاتی سینتیا)1571( ،1؛ موسسه
تحقیقاتی سیم تراول)1551( ،9؛ موریسی ۱و دیگران )1571( ،و دمینگ 0و استیفان)73۱5( ،
مراجعه کرد.

روش و دادههای تحقیق
برای تولید دادههای همگذاشتی که در واقع شبیهسازی شدهی دادههای اصلی هستند باید
ریزدادههای جمعیت آماری مورد نظر را شبیهسازی کرد .الگوریتم شبیهسازی جمعیتی که در این
مقاله از آن جهت تولید جمعیت همگذاشتی استفاده شده الگوریتم ( IPFروش برازش تکراری
متناسب )۱به دلیل دقت باالتر آن نسبت به سایر روشها است (دمینگ و استیفان .)73۱5 ،در
الگوریتم  IPFطی سه گام زیر جمعیت همگذاشتی تولید میشود .برای اجرای گامهای زیر از
نرمافزار  Rنسخه  9٫0استفاده میکنیم.
گام اول (کالیبره شدن وزنهای نمونه) :به منظور سازگار کردن توزیعهای نمونه طرح نیروی
کار با توزیع جامعه ،وزنهای نمونهای دادههای آمارگیری به روش  IPFکالیبره میشود .در
آمارگیریهای خانواری ،اغلب برای جبران آثار ناشی از بیپاسخی و نقص چارچوب ،از
روشهای تعدیل وزنی برای براورد پارامترهای جامعه استفاده میشود .در این روش ،وزنهای
پایهای طرح با استفاده از اطالعات کمکی موجود به گونهای تعدیل میشوند که توزیعهای
نمونهای با توزیعهای جامعهای همگون شود .اطالعات کمکی از منابع مختلفی فراهم میشود.
دادههای ثبتی ،پیشبینیهای جمعیتی ،نتایج آمارگیریهای معتبر و سرشماریها ،از جمله منابعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 TRANSIMS
2 Synthia
3 SimTRAVEL
4 Morrissey
5 Deming
6 Iterative Proportional Fitting
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هستند که میتوان اطالعات کمکی را از آنها استخراج کرد .روشهای متعددی برای انجام این
تعدیلها به کار میرود .این روشهای تعدیلسازی را کالیبره کردن میگویند IPF .یکی از
روشهای کالیبره کردن میباشد که در واقع یک الگوریتم ریاضی است که برای ترکیب
اطالعات دو یا چند پایگاه داده بکار میرود و اولین بار توسط دمینگ و استیفان )73۱5( ،معرفی
شد .در روش  IPFماتریس با حفظ وابستگیهای درون آن ،بر اساس جمعهای حاشیهای،
چنگکزنی 7میشود .در واقع این روش یک سیستم وزندهی است که بهتدریج مقادیر ماتریس
اصلی را از طریق محاسبات تکراری ،بر اساس جمعهای سطری و ستونی منابع دیگر (مانند
سرشماری) ،تعدیل مینماید .روش  IPFمخصوصا زمانی پرکاربرد است که اطالعات یک
جدول با جمع اطالعات ستون و سطرهای جدول دیگر ناسازگار باشد ،در این حالت این روش
که یک روش تکراری است آنقدر ادامه پیدا میکند که اطالعات دو جدول با هم سازگار شوند.
در زیر به تشریح این روش میپردازیم:
فرض کنید

درایههای یک ماتریس در تکرار

ام هستند

و

و

به ترتیب جمعهای سطری و ستونی این ماتریس باشند که از منابعی
(مانند سرشماری) به دست آمدهاند .برای برآورد مقادیر درایههای این ماتریس معادالت زیر به
طور تکراری به کار میروند.

تکرار زمانی متوقف میشود که در تکرار  mام داشته باشیم :

گام دوم (ساختار خانوار) :براساس نمونه کالیبره شده میتوان ساختار خانوار را تشکیل داد.
ساختار خانوار شامل متغیرهای پایهای است که توسط محقق انتخاب میشوند .معموال متغیرهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Raking
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پایه ای را شناسه خانوار (شماره ردیف خانوار) ،بعد خانوار و محل سکونت اعضای خانوار در
نظر میگیرند .فرض کنید جامعه هدف در  kطبقه 7معین طبقهبندی شده باشد .اگر

و

به ترتیب نشان دهنده مقدار متغیر  jام برای فرد  iام در خانوار  hام در نمونه و جامعه
باشند .فرض کنید  pمتغیر بعنوان متغیرهای پایهای برای ساخت خانوار در نظر گرفته شده باشد.
برای هر خانوار
احتمال

از طبقه kام جامعه ،خانوار خاص

از طبقه kام نمونه با

انتخاب میشود ( wوزن خانوار نمونه است) که در آن

و

به

ترتیب نشاندهنده مجموعه اندیسگذار خانوارها در طبقه kام با اندازه (بعد خانوار) در جامعه
و نمونه میباشند .بنابراین ساختار خانوار بصورت زیر میباشد:
گام سوم (ساخت متغیرهای رستهای و پسا کالیبره کردن) :پس از تشکیل ساختار خانوار،
متغیرهای مورد نیاز را به این خانوارهای همگذاشتی اضافه میکنیم .بسته به اینکه متغیرها
رستهای یا پیوسته باشند روشهای مختلفی وجود دارند .از آنجا که متغیرهای مورد نیاز برای
ساخت جامعه همگذاشتی در طرح آمارگیری نیروی کار رستهای هستند ،در این مقاله به روش
اضافه کردن متغیرهای رستهای پرداخته میشود .برای اینکار از مدلهای رگرسیون لوجستیک
چندجملهای 1استفاده میکنیم .یک متغیر رستهای به صورت زیر شبیهسازی میشود:
فرض کنید

به ترتیب نشاندهنده متغیرهای

و

نمونه و جامعه هستند .مدل رگرسیون لوجستیک چندجملهای را برای طبقههای مختلف به طور
جداگانه برازش میدهیم .فرض کنید

و

به ترتیب نشاندهنده مجموعه افراد در طبقه kام

برای نمونه و جامعه هستند .دادههای نمونه که در
و متغیرهای پیشگویی کننده آن

برای برازش مدلی که متغیر پاسخ آن

هستند استفاده میشوند .عالوه بر این فرض کنید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 stratum
2 Multinomial logistic regression models
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مجموعه نتایج ممکن رستههای متغیر پاسخ باشند .در حالت خاص ،تعداد نتایج
ممکن را با  Rنمایش میدهیم.
متغیر پاسخ ،یعنی متغیری که میخواهیم شبیهسازی شود را از نمونه کالیبره شده انتخاب
میکنیم .متغیرهای موجود در ساختار خانوار (ساخته شده از مرحله قبل) را بعنوان متغیرهای
پیشبینیکننده در نظر میگیریم (متغیرهای پیشبینیکننده باید هم در نمونه و هم در جامعه
همگذاشتی موجود باشند) .پس از آن میتوان متغیرهای باقیمانده را شبیهسازی کرد .مدل
ماتریسی از متغیرهای پیشبینی کننده موجود در ماتریس نمونه  Sساخته میشود .یک مدل
رگرسیون لوجستیک چند جملهای برای دادههای نمونه با متغیری که بعنوان متغیر پاسخ
شبیهسازی میشود ،مدلسازی میشود .برای هر فرد از اعضای خانوار ،متغیری انتخاب میکنیم و
آن را با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک چندجملهای پیشبینی میکنیم و مقدار آن را با
مقدار رستهای

برای هر فرد

 ،برای

 ،احتماالت شرطی

به صورت زیر برآورد میشوند:

نشان میدهیم]۱[ .
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که در (،)7
جدید،

ضرایب برآورد شده از مدل چندجملهای هستند .مقادیر

از این احتماالت استخراج میشوند .نتیجه نهایی به صورت زیر است:

شکل زیر تصویری کلی از چگونگی تولید جمعیت همگذاشتی توسط این الگوریتم را
نشان میدهد:

شکل . 1چگونگی تولید جامعه همگذاشتی در الگوریتم شبیهسازی جمعیتی

دادههای مربوط طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان  7931به صورت پرسشنامه در
هفته دوم ماه دوم فصل تابستان جمعآوری شدهاند .اطالعاتی جمعآوری شده در این طرح شامل

 91نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال پانزدهم ،شماره بیستم و نهم ،بهار و تابستان 9911

اطالعات شخصی افراد خانوار ،اطالعاتی در زمینه محل سکونت و اطالعاتی در زمینه وضع
فعالیت افراد با سن  75سال و بیشتر خانوار میباشد .مفاهیم و تعاریف بکار رفته در این طرح
آمارگیری منطبق با تعاریف جهانی سازمان بینالمللی کار است .پیش از پرداختن به تحلیل این
دادهها ،الزم است چند مفهوم اصلی تعریف شوند .نخست تعریف واژه کار است .کار برگرفته از
طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ،عبارت است از آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری یا
بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقد یا غیرنقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه
خدمت باشد .همچنین میزان بیکاری از جمله شاخصهایی است که در طرح نیروی کار برآورد
میشود و فرمول محاسبه آن در زیر آمده است:

در رابطه ( ) 1منظور از جمعیت فعال آن دسته از افراد  70ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین
شده) ،است که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار ،در
تولید کاال و خدمات مشارکت داشته و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بودهاند .در واقع
جمعیت فعال مجموع تعداد افراد بیکار و شاغل است .برای اطالع از بقیه تعاریف و مفاهیم
طرح نیروی کار به مراجع (مرکز آمار ایران )7931 ،و (مرکز آمار ایران )7930 ،مراجعه شود.
مرکز آم ار ایران برای محاسبه صورت و مخرج کسر در رابطه ( )7از برآوردی که توسط
هوریتز و تامپسون ( ) 7301معرفی شده است ،استفاده میکند .در این روش
متناهی  Nواحدی با مقادیر
ناشناخته باشد .فرض میکنیم

را جامعه

در نظر می گیریم .ممکن است که اندازه جامعه،N ،
یک زیر مجموعه از

است .برای برآورد کل این جامعه،

 ،شامل اولین  kواحد
 ،از برآوردگر

هورویتزتامپسون استفاده می کنیم .این برآوردگر در سال  7301توسط هورویتز 7و دیگران
( )7301پیشنهاد شده است که به شکل زیر است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Horvitz
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به طوری که  sیک نمونه از
مساوی  nاست.

است .فرض میکنیم برای همه  k nاندازه  sثابت و

اشاره به احتمال شمول واحد iام برای جامعه

دارد.

یافتهها
در این بخش ،براساس الگوریتم ذکر شده در بخش روش تحقیق با استفاده از دادههای طرح
آمارگیری نیروی کار فصل تابستان  7931مرکز آمار ایران ،ابتدا جمعیت همگذاشتی برای همه
استانهای کشور تولید میشود .سپس از رابطه ( )9و مشابه روش مورد استفاده توسط مرکز آمار
ایران متغیرهای وضع فعالیت یعنی تعداد «شاغل ،بیکار و غیرفعال» با استفاده از این جمعیت
شبیهسازی شده محاسبه میشوند .شایان گفتن است که این متغیرها ،از پارامترهای اصلی مورد
نظر در آمارگیری نیروی کار و محاسبه میزان بیکاری بهشمار میروند .نتایج در جدول  7نشان
داده شده است .در این جدول برآورد پارامترهای وضع فعالیت ،به روش هورویتزتامپسون ،هم
بر اساس نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی ( بر اساس محاسبات انجام شده توسط مرکز آمار
ایران) و هم جمعیت همگذاشتی ،برای استانهای مختلف در تابستان  ،7931مقایسه شدهاند.
جدول  -1برآورد جمعیت  11ساله و باالتر بر حسب وضع فعالیت بر اساس نمونه حاصل از جمعیت
واقعی و همگذاشتی برای استانهای مختلف کشور تابستان ۷۹
برآوردهای هوریتزتامپسون بر اساس نمونه

جمعیت بر اساس روش همگذاشتی

استان

شاغل

بیکار

غیرفعال

شاغل

بیکار

غیرفعال

آذربایجان غربی

31۱۱35

7۳5755

70۱0915

313755

713۳75

70۱9195

آذربایجان شرقی

7731105

709555

73۱75۱5

7739315

709105

7393515

کرمانشاه

0۳۱۳۱5

753115

3۱0075

0۳۱۳۱5

775755

3۱17۱5

مرکزی

935۳75

937۳5

1۳5005

937315

9۳935

1۳5795

مازندران

75۳0735

79۱335

7۱۱1۱75

75۳۱115

790۱15

7۱۱۱505

تهران

۱55930

۱۱5۳0

۱31353

9333۱9

۱۱1۱9

۱39151
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ادامه جدول  -1برآورد جمعیت  11ساله و باالتر بر حسب وضع فعالیت بر اساس نمونه حاصل از
جمعیت واقعی و همگذاشتی برای استانهای مختلف کشور تابستان ۷۹
برآوردهای هوریتزتامپسون بر اساس نمونه

جمعیت بر اساس روش همگذاشتی

استان

شاغل

بیکار

غیرفعال

شاغل

بیکار

غیرفعال

البرز

139۳1

79733

7۱9۱50

13791

79913

7۱9095

اصفهان

7۱۱۳۱9

955۳1

1۱5005

7۱۱03۱

951۱5

1۱5۱۱1

ایالم

70۱91

15۳1

95۱13

70۱53

1775

95۱15

لرستان

۱1۱11

17۱9

351۳1

۱1۱17

11۱1

35100

گیالن

۳93۱7

7191۳

711۱۱9

۳9۳19

719۱۳

7110۱9

گلستان

01۱۱3

۱191

39070

01۱00

۱775

39۱91

همدان

۱5190

۱11۳

131۱۳

۱593۱

۱173

13۱70

هرمزگان

۱1170

۱۳1۱

۳۱759

۱1191

۱377

۳۱5۱3

سیستان و بلوچستان

035۱۱

753۳0

79۱15۱

03171

7755۱

79۱5۱7

کهگیلویه و بویراحمد

7۳9۳1

993۱

90097

7۳1۱1

9937

90۱1۱

چهارمحال و بختیاری

1۳5۱۳

۱۱93

۱۱۱۳۱

1۳5۱0

۱190

۱۱۱71

خوزستان

71۳77۱

1۱11۳

1137۱7

711۳0۳

1۱۳۳۱

11319۱

کرمان

3751۳

71۳۱3

70991۳

3719۱

7117۳

70991۳

خراسان شمالی

1۳3۳۱

9135

9۱9۱۱

13759

9111

9۱193

خراسان جنوبی

17۳۱۳

1739

90175

17۱0۳

1970

90133

خراسان رضوی

731931

10150

959555

731530

10199

95911۳

بوشهر

97977

۱5۱9

0۱117

97۱71

۱7۳۱

0۱9۱1

قم

9915۱

۱۳7۱

۱11۳1

99111

۱195

۱1۳59

قزوین

۱157۱

0191

۱5957

۱1511

071۱

۱5977

زنجان

90011

1۳5۱

۱۳33۳

90۱۱1

1171

۱۳393

یزد

9۱997

0133

0731۳

9۱900

0۳۳0

07۳7۳

فارس

705119

7۱990

1۱7197

7055۱5

7۱95۱

1۱7۱15

سمنان

15۳5۱

7۱90

9۱930

153۱9

7۱95

9۱1۱۱

اردبیل

۱9۳۱5

9۱۳7

0۳51۱

۱۱717

9017

01۳15

کردستان

07500

۱۱91

10۱33

07537

۱00۳

101۱7
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همانطور که از مقادیر جدول  7مشاهده میشود ،تفاوت بین این مقادیر بسیار ناچیز است.
بنابراین میتوان گفت که جمعیت همگذاشتی تولید شده به خوبی نمایانگر ویژگیهای جمعیت
واقعی است .با این وجود برای ارزیابی بیشتر جمعیت همگذاشتی ،بهتر است مقایسه ساختار
چندمتغیره جمعیت واقعی و جمعیت همگذاشتی به صورت گرافیکی نیز صورت گیرد .برای این
کار ،ابتدا جداول توافقی بر اساس رابطه ( ،)1هم برای جمعیت واقعی و هم جمعیت همگذاشتی
در هریک از گروههای متغیرها محاسبه شده و نمودارها بر اساس آنها رسم میشود .در شکل 1
نمودار برآوردهای حاصل از روش هورویتزتامپسون بر اساس نمونه حاصل از جمعیت واقعی و
مقادیر محاسبه شده از جمعیت همگذاشتی رسم شده است .سمت چپ نمودار ،فراوانیهای
برآورد شده به روش هورویتزتامپسون بر اساس نمونه و سمت راست نمودار ،فراوانی مقادیر
محاسبه شده بر اساس جامعه همگذاشتی ،در آن گروه را ،نشان میدهد .همانطور که دیده
میشود نمودارها کامال به هم شبیه هستند .برای ارزیابی بیشتر دو جمعیت ،در شکل  9تابع
توزیع دادههای مربوط به وضع فعالیت هم بر اساس نمونه حاصل از جمعیت واقعی ()Sample
و هم بر اساس جامعه همگذاشتی ( ،)Populationبرای مردان و زنان ،نشان داده شده است.
همانگونه که این شکل نشان میدهد نحوه توزیع دادهها در این دو روش نیز بسیار به هم شبیه
است (رنگ آبی نشانگر نمونه کامال بر روی رنگ قرمز افتاده است) و بنابراین میتوان انتظار
داشت نتایج به دست آمده با استفاده از جامعه همگذاشتی ،عالوه بر حفظ محرمانگی ،کامال
مشابه برآوردهای به دست آمده از دادههای نمونه حاصل از جمعیت واقعی در آمارگیری نیروی
کار مرکز آمار ایران است.
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شکل  -2مقادیر برآورد بر اساس نمونه به روش هورویتز تامپسون و روش همگذاشتی بر حسب استان و
وضعیت فعالیت (وضع فعالیت :1 ،شاغل :2 ،بیکار :3،غیرفعال)
Sample
Population
M
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

F
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

شکل -3توزیع تجمعی میزان بیکاری به تفکیک جنس به روش هورویتزتامپسون بر اساس نمونه
( )Sampleو جمعیت همگذاشتی ()Population
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مقایسه برآورد هورویتزتامپسون براساس نمونه و مقادیر بهدست آمده از جمعیت همگذاشتی
برای مقایسه براورد هورویتزتامپسون براساس نمونه حاصل از جمعیت واقعی و مقادیر حاصل
از جمعیت شبیهسازی شده به روش همگذاشتی ،از دو معیار 7PGPو آزمون مربع کای 1استفاده
شده است .در این معیارها فراوانیهای مورد انتظار و مشاهده شده با هم مقایسه میشوند .معیار
 PGPتوسط لنورمند و دیفیوانت )1579( 9معرفی شده است و به صورت زیر تعریف میشود.

این معیار همواره در بازهی  5٫0تا  7تغییر میکند .هرچه این معیار به عدد  7نزدیک باشد
نشاندهنده آن است که فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار همتوزیع هستند .در فرمول باال
نشان دهنده فراوانیهای برآورد شده به روش هورویتزتامپسون بر اساس جامعه همگذاشتی
و

فراوانیهای برآورد شده به روش هورویتزتامپسون بر اساس نمونه هستند .همچنین

p

تعداد استانها است .در این مقاله مقدار  PGPبرای دادههای جدول  7بر اساس رابطه ( ، )۱برای
برآورد پارامترهای مربوط به اشتغال ،بیکاری و وضع غیرفعالی به ترتیب برابر ،5٫3333
 5٫3330 ،5٫331۱بوده که عددی بسیار نزدیک به  7است و این نشاندهنده آن است که
جمعیتهای برآورد شده به روش هورویتزتامپسون بر اساس نمونه و مقادیر جمعیت
همگذاشتی بسیار به هم نزدیک هستند .بنابراین استنباطها و نتایج آماری در هر دو روش به
لحاظ آماری شبیه هم هستند .معیار مربع کای که برای مقایسه همتوزیعی دادهها به کار میرود
نیز درستی این مساله را تایید میکند .این معیار به صورت زیر تعریف میشود:

این معیار دارای توزیع مربع کای با  7- pدرجه آزادی است .برای مقایسه مقادیر مشاهده
شده و مورد انتظار با این معیار از آماره آزمون ( )0استفاده میشود .اگر مقدار آماره آزمون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Proportion of Good Prediction
2Chi-Squared test
3 Lenormand and Deffuant
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بزرگتر از مقدار جدول مربع کای باشد یعنی بین مقدار مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت
معناداری وجود دارد .این معیار نیز توسط لنورمند و دیفیودانت ( )1579معرفی شده است.
مقدار مربع کای در سطح پنج درصد عبارتست از

و مقادیر مربع کای

مشاهده شده برای دادههای جدول  7بر اساس رابطه ( )0برای پارامترهای مربوط به اشتغال،
بیکاری و وضع غیرفعالی به ترتیب  1٫53 ،1٫9۱و  7٫۱7است .همانطور که مشاهده میشود
مقدار مربع کای ( )۱97119از تمام مقادیر مربع کای محاسبه شده بیشتر است .بنابراین میتوان
گفت که برآورد هورویتزتامپسون براساس نمونه حاصل از جمعیت واقعی و مقادیر به دست
آمده از روش جمعیت همگذاشتی ،به لحاظ آماری هم توزیع هستند.

تولید جمعیت همگذاشتی در شهرستانهای استان تهران
با توجه به نتایج به دست آمده از بخشهای پیشین ،حال که ویژگیهای جمعیت شبیهسازی
شده توسط روش همگذاشتی نزدیک به جمعیت واقعی است پس می توان از آن به عنوان یک
کاربرد مهم در برآورد نقاطی که به هر دلیل به راحتی امکان دسترسی به واحدهای آماری وجود
ندارد و یا حجم نمونه برای برای تعمیم به کل جامعه کافی نیست ،استفاده کرد .همانطور که
پیشتر نیز گفته شد برآورد پارامترهای مورد نظر آمارگیری نیروی کار ایران برای شهرستانهای
کشور بهینه نیست ،لذا در این بخش از مقاله تالش میشود از جمعیت شبیهسازی شده برای
رفع این مشکل استفاده کرد .برای اینکار ،با توجه به ویژگیهای جمعیتی استان تهران و نزدیک
بودن همیشگی برآوردهای آن در آمارگیریهای خانواری به متوسط کل کشور ،شهرستانهای
این استان به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند .شایان گفتن است در ادبیات موضوع معموال به
هر بخش کوچکتر از یک جمعیت که بر اساس یک ویژگی معین مانند سن ،جنس ،ناحیه
جغرافیایی ،مشخصه نژادی و یا مانند اینها بخشبندی شده باشد کوچکناحیه 7گفته می شود
گوش 1و رائو )733۱( ،البته آمارشناسان معموال کوچکناحیه را نواحی تعریف میکنند که ضمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Small area
2 Ghosh
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دارا بودن ویژگی خاص شامل تعداد نمونه کم و یا ناکافی در سطح جمعیت آماری هدف برای
برآورد پارمترهای مورد نظر است معطی و نوابپور )793۱( ،حال با استفاده از دادههای جمعیت
شبیهسازی شده ،پارمترهای وضع فعالیت را برای شهرستانهای استان تهران به محاسبه می کنیم.
نتایج در جدول  1ارائه شدهاند .برای مقایسه بهتر با استفاده از داده های حاصل از سرشماری
نفوس و مسکن سال  30نیز پارامترهای مذکور را محاسبه میکنیم .معیار  PGPبا استفاده از
رابطه ( )۱برای پارامترهای شاغل ،بیکار و غیرفعال در جدول  9به ترتیب برابر ،5٫33۳9
 5٫3۳33و  5٫331۳است که بسیار نزدیک به  7هستند و این نشان دهنده نزدیک بودن روش
برآورد بر اساس جامعه همگذاشتی و اطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال  30است .جالب
توجه است که این مقادیر در مقایسه با مقادیر  PGPاستانها که قبال محاسبه شد ،به میزان
اندکی ،از دقت پایینتری برخوردارند که به علت فاصله زمانی سرشماری سال  30و آمارگیری
سال  31است .آماره آزمون خیدو نیز با استفاده از رابطه ( )0برای مقادیر جدول  ،1پارامترهای
مربوط به اشتغال ،بیکاری و غیرفعال به ترتیب  5٫۱۳ ،9٫۱0و  5٫۳۱به دست میآید .با توجه به
 ،نتیجه گرفته میشود که محاسبات بر

مقدار خیدو در سطح  0درصد یعنی

اساس جمعیت همگذاشتی و داده های حاصل از جمعیت واقعی سرشماری به لحاظ آماری هم
توزیع هستند .این مطلب را میتوان برای تمام شهرستانهای کشور نیز انجام داد و نتیجه
مشابهی گرفت.
جدول -2مقایسه مقادیر متغیرهای وضع فعالیت در شهرستانهای استان تهران بر اساس جمعیت همگذاشتی و
اطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۷1

شهرستان

تعداد جمعیت بر اساس روش

تعداد جمعیت بر اساس دادههای سرشماری نفوس و

همگذاشتی

مسکن سال 13۷1

شاغل

بیکار

غیرفعال

شاغل

بیکار

غیرفعال

تهران

10۱7۱۳0

91۱0۱7

۱1۱۱310

10۱119۳

991991

۱1۳0017

قرچک

11553

۱050

790317

1۱113

۱۱۳7

790۱1۱
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ادامه جدول -2مقایسه مقادیر متغیرهای وضع فعالیت در شهرستانهای استان تهران بر اساس جمعیت
همگذاشتی و اطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۷1

شهرستان

تعداد جمعیت بر اساس روش

تعداد جمعیت بر اساس دادههای سرشماری نفوس و

همگذاشتی

مسکن سال 13۷1

شاغل

بیکار

غیرفعال

شاغل

بیکار

غیرفعال

پردیس

07757

۱۳1۱

۳95۱1

05۱5۳

۱۳5۱

۳11۳9

بهارستان

701550

77537

1۱9775

70۱۳۱5

7533۱

1۱1171

پیشوا

10۳۱3

1157

۱۱717

101۳۱

1551

۱۱537

مالرد

77553۳

719۱0

7۳۱30۱

775557

71150

7۳۱091

قدس

37۳۱3

3019

70۱517

37130

3۱13

700۱۳0

فیروزکوه

3170

۱۱۳

73057

37۳۱

۱01

73751

پاکدشت

751۳7۱

۱15۳

719550

7571۳۱

۱71۱

7117۱۱

رباطکریم

۳۱057

1037

7۱۱3۱1

۳۱505

10۳۱

7۱۱737

اسالمشهر

707757

71517

1۳۳517

705917

7۱317

1۳11۱9

شهریار

15۱7۱0

191۱7

9۳۱۱17

1509۱0

19053

9۳03۳0

ورامین

۳5757

1057

7۱10۱1

13537

1۱15

7۱19۱5

شمیرانات

7901۳

773۱

11037

79۱9۱

77۱۱

11705

ری

7509۱1

۱۱3۳

7۱0۳31

75۱017

۱۱59

7۱73۱1

دماوند

90۱11

10۳7

۱1757

9۱5۳1

1۱09

۱۱50۱

مطالعه شبیهسازی برای مقایسه میان کارایی برآوردهای حاصل از جمعیت واقعی و مقادیر
محاسبه شده از جمعیت همگذاشتی با استفاده از برآورد کارایی نسبی مجانبی
همانطور که گفته شد ،جامعه همگذاشتی از ترکیب اطالعات مربوط به طرح آمارگیری و
اطالعات مربوط به سرشماری تولید میشود .در این بخش ،برای ارزیابی بهتر روش شبیهسازی
جمعیت ،کارایی برآوردهای میزان بیکاری استانها ،حاصل از نمونه گرفتهشده از جمعیت واقعی
و مقادیر حاصل از جمعیت همگذاشتی ،با هم مقایسه میشوند .برای این منظور ابتدا برای
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ساختن توزیع نمونهای میزان بیکاری ،به روش بوت استرپ 7555 7نمونهی با جایگذاری بهطور
جداگانه از دادههای آمارگیری نیروی کار ،تابستان  ،7931برای هر استان انتخاب شده است .در
نمونهگیری خوشهای طبقهبندیشده یک روش ساده برای اجرای بوت استرپ ،نمونهگیری
تکراری با جایگذاری از خوشهها است افورون 1و دیگران .)733۱( ،در طرح آمارگیری نیروی
کار ایران ،منظور از شبه حوزه همان خوشه است .در این مطالعهی شبیهسازی ،در هر طبقه به
تعداد خوشههای نمونهی آن طبقه 7555 ،نمونهی تصادفی از بین خوشهها به روش با
جایگذاری انتخاب شده است .برای مقایسهی برآوردهای حاصل از جامعه همگذاشتی و نمونه،
به روش بوت استرپ  7555نمونهی با جایگذاری به طور جداگانه از دادههای طرح نیروی کار
هر استان انتخاب میشود .این نمونهها از ساختار طرح نمونهگیری دادههای اصلی نیروی کار
پیروی میکنند .در گام بعدی ،در هر کدام از  7555خوشهی استخراج شده ،میزان بیکاری بر
اساس نمونه به روش هورویتزتامپسون و نیز بر اساس جمعیت شبیهسازی شده به روش
همگذاشتی ،محاسبه میشود .این محاسبات با استفاده از نرمافزار  SASو بسته  simPopدر
نرمافزار  Rانجام شده است .در جدول  9میزان بیکاری بر اساس جمعیت همگذاشتی محاسبه
شده است .به دلیل حجم باالی دادهها از نوشتن تمام این دادهها خودداری نمودهایم.
جدول -3مقادیر میزان بیکاری بر اساس جمعیت همگذاشتی در  1۱۱۱بار تکرار برای استانهای مختلف
استان
آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی
همدان
گیالن
مرکزی
مازندران
خوزستان

تکرار اول
7۱٫3
75٫1
۱٫1
71٫۱
3٫۱
75
7۱

تکرار دوم
7۱٫3
75٫۱
۱٫0
71٫1
3٫1
75٫7
7۱٫7

تکرار سوم
7۱٫3
75٫۱
۱٫1
71٫3
3٫۱
75٫9
7۱٫1

یزد

7۱٫1

7۱٫0

70٫9

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

تکرار هزارم
7۱٫3
75٫1
۱٫1
79٫1
3٫1
75٫9
7۱٫9
7۱٫1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bootstrap
2 Efron
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حال در ادامه این بخش برای مقایسهی کارایی مقادیر به دست آمده از جمعیت همگذاشتی
و برآوردهای نمونه حاصل از جمعیت واقعی ،برآوردی از معیار کارایی نسبی مجانبی 7معرفی
میشود .این برآوردگر از رابطهی زیر به دست میآید:

که در آن

براورد میزان بیکاری فصل تابستان برای استان jام و

براورد میانگین توان دوم خطای میزان بیکاری محاسبه شده بر اساس جمعیت همگذاشتی و
براورد میانگین توان دوم خطا بر اساس نمونه است که از رابطهی زیر به
دست میآیند:
که در آن

و

و

برآورد قدر مطلق اریبی میباشد که برای محاسبهی آن ،در هر مرتبهی

نمونهگیری میزان بیکاری به دو روش براورد میشود .فرض کنید
برای نمونهی iام (

براورد میزان بیکاری

) از فصل تابستان در استان jام

بر

اساس جامعه همگذاشتی باشد .همچنین برای ساختن توزیع نمونهگیری میزان بیکاری در فصل
تابستان  7931مستقل از نمونههای استخراج شدهی فوق 7555 ،نمونهی دیگر از این فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 Estimated Asymptotic Relative Efficiency (EARE
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متوسط میزان بیکاری حاصل از نمونههای استخراج شدهی

استخراج میشود .فرض کنید

اخیر در فصل تابستان برای استان jام باشد .با در نظر گرفتن

به عنوان میانگین جامعه،

براورد اریبی میزان بیکاری (در فصل تابستان) در هر اجرا از رابطهی:
به دست میآید.
اگر
تفاضل آن با

براورد میزان بیکاری فصل تابستان برای استان jام در  7555نمونه باشد ،قدر مطلق
 ،براورد قدر مطلق اریبی را نتیجه میدهد .یعنی داریم:

حال با توجه به مطالب فوق بر اساس رابطه ( )۱یافتههای مطالعهی شبیهسازی و مقادیر
برآورد شدهی کارایی نسبی مجانبی مقادیر محاسبه شده بر اساس جمعیت همگذاشتی و نمونه
در فصل تابستان به تفکیک استان در جدول  ۱آورده شده است .با توجه به رابطه ( )۱واضح
است که مقادیر بزرگتر از  7نشان دهنده کاراتر بودن مقادیر حاصل از جامعه همگذاشتی نسبت
به برآوردهای نمونهای است.
جدول -۴برآورد کارایی نسبی مجانبی مقادیر حاصل از نمونه و جمعیت همگذاشتی در فصل تابستان ۷۹
به تفکیک استان
نام استان

)EARE(SYN|DIR

آذربایجان شرقی

1٫۱۵۱111

آذربایجان غربی

1٫۱1۴۴۷۵

اردبیل

1٫2۱۹۴3

اصفهان

1٫۱3111

البرز

1٫111۱11

ایالم

1٫22۱۴1

بوشهر

1٫1۴۵۱۱1
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ادامه جدول -۴برآورد کارایی نسبی مجانبی مقادیر حاصل از نمونه و جمعیت همگذاشتی در فصل
تابستان  ۷۹به تفکیک استان
نام استان

)EARE(SYN|DIR

تهران

1٫۱3۷12

چهارمحال و بختیاری

1٫211۷۷

خراسان جنوبی

۱٫۷۹۵۷۴۷

خراسان رضوی

1٫۱۱۹3۹۴

خراسان شمالی

1٫1۱۱۱۷2

خوزستان

1٫2۹3۱۴۴

زنجان

۱٫۷1۱۹۴۴

سمنان

1٫2۷3۱1

سیستان و بلوچستان

1٫121۵۵3

فارس

1٫۱1211۷

قزوین

1٫۱1۵1۴۹

قم

1٫1۹۱21۴

کردستان

1٫2۱۴1۵1

کرمان

1٫21131

کرمانشاه

1٫3۱۷۹1۴

کهگیلویه و بویراحمد

1٫11۷۴۵3

گلستان

1٫1۹۵۱2۵

گیالن

۱٫۷۴3۷11

لرستان

1٫21۷۴23

مازندران

1٫۱1۱۷1۱

مرکزی

1٫1۱3۱1۹

هرمزگان

1٫2۴۴۹2۱

همدان

۱٫۷1۱1۹2

یزد

1٫13۹3۵1
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همانطور که در جدول  ۱مالحظه میشود در اکثر استانها ( 11استان از  97استان) کارایی
مقادیرحاصل از جامعه همگذاشتی بیشتر از برآوردهای حاصل از نمونه است .در استانهای
کرمانشاه و سمنان کارایی نتایج حاصل از جمعیت همگذاشتی به طور معنی داری بیشتر از
براوردهای حاصل از نمونه است .در استان تهران نیز که با توجه به ویژگیها و اندازه جمعیت
آن ،تأثیر بسزایی در براورد میزان بیکاری کشور دارد ،کارایی نتایج حاصل از جمعیت شبیهسازی
شده به روش همگذاشتی بیشتر است.

بحث و نتیجه گیری
بسیاری از دادههای مهم مربوط به جمعیت ،معموال از طریق آمارگیریهای رسمی به دست
می آیند .یکی از مشکالتی که همواره تولیدکنندگان آمار رسمی از سویی و کاربرانی که به
ریزداده ها نیاز دارند ،از سوی دیگر با آن مواجه هستند بحث محرمانگی و جلوگیری از افشای
اطالعات است .بنابراین شبیهسازی جمعیت که در عین حال به خوبی ویژگیهای جمعیت
اصلی را دارا است ،از جمله راهحلهایی است که میتواند برای رفع این مشکل سودمند باشد .از
آنجا که این ریزدادهها ،شبیهسازی شده هستند بنابراین ریسک افشای اطالعات در آنها پایین
است و میتوان آنها را در اختیار عموم کاربران قرار داد .روش همگذاشتی که در این مقاله
معرفی و استفاده شده از روشهای شبیهسازی برای ریزدادههای جمعیتی است که نتایج این
مقاله نشان میدهد مراکز آماری از جمله مرکز آمار ایران ،میتوانند بدون دغدغه از افشای
اطالعات شخصی پاسخگویان ،ریزدادههای شبیهسازی شده به این روش را در اختیار عموم قرار
دهند .برای ساخت جمعیت به روش همگذاشتی در این تحقیق ،از دادههای سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سال  7930و نیز نتایج آمارگیری نیروی کار فصل تابستان سال  7931مرکز آمار
ایران استفاده شده است و با استفاده از الگوریتم  IPFو مدل رگرسیون لوژستیگ چندجملهای،
جمعیت آماری نیروی کار کشور برای تابستان  7931به تفکیک استانها شبیهسازی شده است.
برای مقایسه میزان دقت جمعیت همگذاشتی با جمعیت واقعی ،میزان بیکاری و شاخصهای
وضع فعالیت طرح نیروی کار را براساس جمعیت همگذاشتی و نمونههای گرفته شده از
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جمعیت واقعی بررسی میکنیم .مطابق با مباحث تمپل و همکاران ( )1571و بیداربختنیا و
ژانگ ( ) 1571روش همگذاشتی در مقایسه با روشهای دیگر دارای دقت بیشتری است ،نتایج
این مقاله نیز نشان میدهند که نه تنها این مقادیر از نظر آماری با دادههای واقعی اختالفی
ندارند ،بلکه کارایی نتایج حاصل از جمعیت شبیهسازی شده به روش همگذاشتی در اکثر
استانها بیشتر از نتایج حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی است .به عبارت دیگر
جمعیت شبیهسازی شده به روش همگذاشتی عالوه بر حفظ محرمانگی مشاهدات ،برآوردهای
دقیقتری نسبت به برآورد هورویتز تامپسون که بر اساس نمونه است ،ارائه میدهد .از دیگر
کاربردهایی که در این مقاله از روش شبیهسازی همگذاشتی بررسی شده ،امکان ارائه برآورد
پارامترها در سطح نواحی کوچک است .در این راستا و با توجه به بهینه نبودن برآوردهای
حاصل از نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سطح شهرستانها ،در این مقاله نشان
داده میشود که ریزدادههای شبیهسازی شده ،حتی میتوانند برآوردهای قابل اعتمادی از
پارامترهای مورد نظر ،در سطح شهرستان که در این مقاله به عنوان نواحی کوچک در نظر گرفته
شدهاند ،نیز ارایه دهند .برای توضیح بیشتر شایان گفتن است که روش مورد استفاده در
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ،تنها در سطح کل کشور و استان برآورد پارامترهای مورد
نظر را ارایه میدهد .در حالیکه به کمک ریزدادههای جمعیت همگذاشتی ،از آنجا که کل
اطالعات جامعه شبیهسازی شده است ،میتوان پارامترهای مورد نظر ،از جمله میزان بیکاری را
برای سطح شهرستان نیز محاسبه کرد .به همین منظور در این مقاله ،به عنوان نمونه محاسبات
الزم برای شهرستانهای استان تهران انجام شده است .از آنجا که خیلی از پژوهشگران برای
انجام تحقیقاتشان به ریزداده نیاز دارند اما مراکز آماری به دلیل محرمانگی ریزدادهها امکان
افشای آنها را ندارند بنابراین پیشنهاد میشود که ریز دادهها را شبیهسازی کنند که روش گفته
شده در این مقاله یکی از راههای شبیهسازی ریزدادهها است .دادههای مورد استفاده در این مقاله
مربوط به طرح نیروی کار مرکز آمار ایران هستند ،اما میتوان این روش را برای سایر دادهها
وطرحهای آمارگیری نیز به کار گرفت.
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Abstract

One of the issues that statistical organizations face in disseminating
micro data is confidentiality, which has made the data not easily
available to the public. One way to solve this problem is Synthetic
simulation. In this article we proposed a simulated method, which is
called synthetic, generates data with high similarity to the original
population while maintaining confidentiality. Thus, estimated
parameters are more accurate. The labor force survey (LFS) is one of
the important surveys of statistical center of Iran, which provides
valuable information about Iran’s LFS situation, specially
unemployment rate. In this article, an attempt is made to investigate the
application of the synthetic method for simulation target population,
using results of the Iran’s LFS, summer 2018, for whole 31 country
provinces. Moreover, due to compare the accuracy of HorowitzThompson estimates from the simulated population and real population,
we have used the asymptotic relative efficiency estimate, which shows
that estimation from the synthetic population is more efficient than the
estimation obtained from sample of original population. This paper also
shows that the proposed method can be used to estimate the parameters
of small areas and where the sample size is not sufficient.

Keywords

Population Simulation, Synthetic Method, Unemployment Rate,
Estimated Asymptotic Relative Efficiency, Small Area Estimation.
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