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   دار مکاتبات ی عهده نویسنده* 
  ۱۳۹۱٫۸٫۲۳ :، پذیرش۱۳۹۰٫۵٫۲: دریافت

  توان سرشماری غلتان را در ایران اجرا کرد؟ آیا می

  پور حمیدرضا نوابو  *سپیده مسافری
  دانشگاه عالمه طباطبایی

ــده ــا جمعیت های نفــوس جــامع سرشــماری: چکی ــاط ب ــع اطالعــاتی در ارتب ــا و  ترین منب ه
هـا فـراهم  هـای جمعیت ی انـدازه، سـاختار و ویژگی هستند که اطالعـاتی در زمینـهخانوارها 

هـا همـراه  ها همواره با فشارهای سنگین مالی و نیروی انسانی بر دولت سرشماری. کنند می
تحلیـل . شـوند گیری بسـیاری را شـامل می نمونـه خطاهـای غیـر ،های حاصل هستند و داده

های آن، از دیگـر مشـکالتی  ها و انتشـار سـریع نتیجـه یاطالعات به دست آمده از سرشمار
جـا کـه اجـرای  از آن. شـوند ها بـا آن مواجـه می ها پس از انجام سرشـماری هستند که دولت

ناپذیر هستند، لذا ایـن کشـورها  ها در حال حاضر در بسیاری از کشورها اجتناب سرشماری
تری را  الت بتوانند پوشش مناسبهایی هستند که با کاهش این مشک دنبال روش پیوسته به

بـا عنـوان سرشـماری غلتـان  ۱۹۸۱کـیش روش جدیـدی را در سـال . از جامعه ارایه کننـد
ســپس ایــن روش بــا . شــود در ایــن مقالــه ابتــدا سرشــماری غلتــان معرفــی می. معرفــی کــرد

شـود، مقایسـه خواهـد  سرشماری سنتی که در بسیاری از کشورها از جملـه ایـران انجـام می
دهد که در حال حاضر امکان اجرای سرشـماری غلتـان  های این بررسی نشان می نتیجه .شد

ی نظـام آمارهـای  رود ایـن روش سرشـماری بـا توسـعه در ایران وجود ندارد، ولی انتظار می
  .اجرا باشد ای نه چندان دور قابل ثبتی در ایران، در آینده

اری غلتـان؛ سرشـماری مجـازی؛ های ثبتـی؛ سرشـماری سـنتی؛ سرشـم داده :واژگان کلیدی
  .ی غلتان ی دوفاکتو؛ نمونه ی دوژور؛ قاعده قاعده

   مقدمه -۱
هدف از سرشماری، بررسی ساختار جامعه و کسب اطالعات از تمام افراد برای به تصـویر 

اطالعـــات حاصـــل از سرشـــماری بـــرای . کشـــیدن ســـاختار مناســـبی از جمعیـــت اســـت
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ــه ــاختن چارچوب گذاری ها، سیاســت ریزی برنام ــات از  ها، س ــاری و کســب اطالع ــای آم ه
خصـوص در حـین و بعـد از  ها به دولت. شوند ترین واحدهای جغرافیایی استفاده می کوچک

های سنگین، فشارهای نیروی انسـانی، انـواع  انجام سرشماری با مشکالتی همچون هزینه
همچنـین کشـورهایی کـه نظـام . مواجه هستند …ها و  هگیری بر روی داد خطاهای غیرنمونه

هـا و سـاختارهای  تواننـد اطالعـات روزامـدی از ویژگی آمارهای ثبتی مناسبی ندارنـد، نمی
کشـورهای اسـکاندیناوی کـه جمعیـت کـم و نـرخ سـواد بـاالیی . جمعیتی خود داشته باشند

ی سـنتی انجـام  ه شـیوههـای ثبتـی مناسـبی برخـوردار هسـتند و سرشـماری بـ دارند، از داده
هـای ثبتـی و یـک یـا  ها برای تولید اطالعات آماری مورد نیـاز از ترکیـب داده آن. دهند نمی

جای  ها وجود ندارند، به ی آن هایی که اطالعات ثبتی درباره ای در زمینه چند آمارگیری نمونه
مجـازی نیـز به این نوع سرشمـاری، سرشمــاری . کنند اجرای سرشماری سنتی استفـاده می

های ثبتی مناسبی ندارنـد و از سرشـماری سـنتی  اما بسیاری از کشورها داده]. ۹[گویند  می
باشد، در یک مدت زمان کوتاه از تمام  می] ۳[یا دوفاکتو ] ۴[ی دوژور  که بر اساس قاعده
مدت زمان کوتاه برای انجام سرشـماری، کوتـاه و درخـور . کنند گیری می افراد جامعه اطالع

نامه، تحلیــل ســریع اطالعــات و تنهــا کســب اطالعــات اساســی  های پرســش دن پرســشبــو
ی رویکــردی  در نتیجــه ارایــه. های ســنتی هســتند هــای سرشــماری جمعیــت، از دیگــر چالش

  .ها همواره حائز اهمیت بوده است مناسب برای مقابله با این چالش
گیری  نمونـه ،اریبرخی کشورها برای برطرف کردن بعضی از ایـن مشـکالت، بـا سرشـم

ها مهـم  ریزی گیری امکـان بـراورد پارامترهـای دیگـری کـه بـرای برنامـه ایـن نمونـه. کنند می
ای  گیری از واحدهای نمونـه ای مناسب و اطالع ولی انتخاب نمونه. کند هستند را فراهم می

ین دادن براوردهای حاصل به کل جامعه از دیگر مشکالت فنی ا همراه سرشماری و تعمیم به
بـا عنـوان ] ۶[کار دیگری برای برطرف کردن ایـن مشـکالت توسـط کـیش  راه. روش است

این سرشماری برای اولین بـار توسط کشور فرانسـه در ســال . سرشماری غلتان مطرح شد
  ]. ۱[طول انجامید  به ۲۰۰۸سال یعنی تـا سال  ۵تجربه شد و  ۲۰۰۴

بخـش سـوم، . شـود پرداختـه می در بخش دوم این مقاله، بـه معرفـی سرشـماری غلتـان
کند و در بخش چهارم  ی اجرای سرشماری غلتان بیان می ی کشور فرانسه را در نحوه تجربه
بخش پنجم شـامل شـرایط الزم بـرای . شوند های سرشماری غلتان ذکر می ها و عیب مزیت

ی سرشماری غلتان با سرشـماری سـنتی و بررسـی امکـان  انجام سرشماری غلتان، مقایسه
  .جرای آن در ایران استا
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  سرشماری غلتان -۲
ـــه ـــیش نمون ـــدا توســـط ک ـــان ابت ـــوان  ۱۹۵۸و در ســـال  ی غلت ـــا عن ـــهب   پیوســـتهی  نمون

(Continuos Sample) ها مطـرح  طور رسـمی در مقالـه مورد بررسی قـرار گرفـت امـا بـه
و سرشـماری   بـه بعـد نمونـه ۱۹۸۱خصوص از سـال  و به] ۵[ ۱۹۷۹سپس در سال . نشد

های اولیـه  از هـدف. های متعدد مطـرح شـدند توسط کیش و اشخاص دیگر در مقالهغلتان 
های مــالی و بــه دســت آوردن اطالعــات روزامــد از  ی غلتــان، محــدودیت در طراحــی نمونــه
ها در ارتبـاط بـا زمـان  گیری مربـوط بـه ایـن نمونـه کسرهای نمونه. ای بود واحدهای جامعه

توان از  ی زمانی کوتاه، می جام سرشماری در یک بازهجای ان در سرشماری غلتان به. هستند
سـپس از اطالعـات بـه دسـت . تر مثًال چند سال استفاده کرد ی زمانی خیلی بزرگ یک بازه

  ].۷[آمده در هر سال برای براورد پارامترهای مورد نیاز استفاده کرد 
ـــــــع  ـــــــان از تجمی ـــــــای  داده (Cumulate)سرشـــــــماری غلت ـــــــه Fه   ای ی دوره نمون

(Periodic Sample)  ــداخل ــدیگر ت ــا یک ــه ب ــد، حاصــل می (Overlap)ک ــود ندارن  .ش
𝑓 شوند همگی دارای احتمال برابر هایی که برای این منظور گرفته می نمونه = هسـتند و  ۱

𝑓 دوره، 𝐹هــای  بــا تجمیــع داده = = ی  نمونــه. شــود ، کــل جمعیــت پوشــش داده می۱
𝑘، 𝑘هــای  غلتـان از تجمیــع داده < 𝐹 ،آیــد کــه دوره بــه دســت می 𝑓 از جمعیــت را  =

هـای  ای را در سـطح ملـی و حوزه سرشماری غلتان براوردهـای سـاالنه]. ۸[دهد  پوشش می
کـه در  کنـد، در حالی بر اساس اطالعات آخرین نمونه فراهم می (Large Domain)بزرگ 

کنـد  ده استفاده میهای انجام ش تر از تجمیع مناسب اطالعات نمونه های کوچک سطح حوزه
]۱۱ .[  

صـورت ماهانـه  اگـر آمـارگیری به. واحد اسـت ۱۲۰۰۰۰فرض کنید یک جامعه شامل 
𝑓 گیری باشد و در هر آمارگیری کسر نمونه = ۱

 ۱۲هـای  تـوان از تجمیـع داده باشـد، می ۱۲۰
۱۲ ،٪۱۰ی غلتـان بـا پوشـش  دوره در پایان یک سال، نمونه

۱۲۰ = ۱
، از جامعـه بـه دسـت ۱۰

سال، سرشـماری غلتـان  ۱۰دوره در پایان  ۱۲۰های  توان از تجمیع داده همچنین می. آورد
  .انجام داد
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    ی فرانسه در سرشماری غلتان تجربه -۳
را در نظـر  (Commune)ی سرشماری  فرانسه برای اجرای سرشماری غلتان دو نوع حوزه

  :گیرد می
 فرد ساکن دارند، و ۱۰۰۰۰تر از  های کوچک که معموالً جمعیتی کم حوزه -۱   
 .فرد ساکن دارند ۱۰۰۰۰تر از  های بزرگ که معموالً جمعیتی بیش حوزه -۲   

دلیل تعداد افـراد  این تفاوت به. ی سرشماری متفاوت است گیری در هر حوزه ی اطالع نحوه
های کوچـک  های مسکونی در حوزه ساختمان]. ۲[باشد  ی سرشماری می ساکن در هر حوزه

های مسکونی با  برای این منظور ساختمان. شوند طور کامل سرشماری می سال به ۵در طی 
های گذشته، بر اساس تعداد واحدهای مسـکونی بـه  ها و سرشماری توجه به اطالعات حوزه

منظور توزیـع  های چرخشـی متعـادل بـه این گروه. شوند تقسیم می ۱گروه چرخشی متعادل ۵
های چرخشی متعادل  هر سال یکی از این گروه. آیند د میبرابر بارکار و کاهش خطا به وجو

هـای  های مسـکونی در حوزه ساختمان. شود گیری می های کوچک کشور اطالع در تمام حوزه
ی  هـا بـه انـدازه زیرا تعـداد افـراد سـاکن در حوزه. شوند گیری می سال نمونه ۵بزرگ در طی 

ــاد هســتند گیــری  ونی در هــر حــوزه اطالعاز واحــدهای مســک ٪۸ســاالنه حــدود . کــافی زی
ایـن . های مسکونی مورد نیاز اسـت برای این منظور، فهرست کاملی از ساختمان. شوند می

های مالیاتی تهیه و  ی پست و سازمان های گذشته، اداره فهرست توسط اطالعات سرشماری
در  مسکونی موجود  هر ساختمان. شوند ها تصحیح می سالی دو مرتبه توسط اطالعات حوزه

بـر ایـن بـرای جلـوگیری از اثرهــای  بنــا. آیـد عنوان یک خوشه بـه حسـاب می فهرست، به
ایـن ]. ۱[آینـد  وجـود می  های مسکونی به دهی ساختمان ، سه طبقه برای آدرس۲بندی خوشه

  :اند از سه طبقه عبارت
 های اصلی، آدرس -۱   
  های جدید، و آدرس -۲   
 .ها دیگر آدرس -۳   

تـرین تعـداد واحـد مسـکونی را در  هایی هسـتند کـه بیش های اصلی شامل سـاختمان آدرس
ها  این سـاختمان. شوند گیری می طور کامل اطالع سال به ۵های بزرگ دارند و در طی  حوزه

  .  شود گیری می ها اطالع گروه تقسیم شده و هر سال یکی از این گروه ۵به 
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اند و چــون  تازگی ســاخته شــده هســتند کــه بــههایی  هــای جدیــد شــامل ســاختمان آدرس
گیــری  طور کامــل اطالع ســال بــه ۵هــا وجــود نــدارد، در طــی  اطالعــات کــاملی در مــورد آن

گـروه تقسـیم  ۵ها بـه  شود ایـن سـاختمان با استفاده از اطالعات موجود سعی می. شوند می
هایی  شامل ساختمانها  دیگر آدرس. شود گیری می ها اطالع هر سال یکی از این گروه. شوند

های مسـکونی  ها هماننـد سـاختمان این ساختمان. ی اول قرار ندارند هستند که در دو طبقه
های  سـاختمان. شـوند گـروه چرخشـی متعـادل تقسـیم می ۵های کوچک بـه  موجود در حوزه

هـر سـال کسـری از . شوند گیری نمی طور کامل اطالع سال به ۵موجود در این طبقه در طی 
صــورت تصــادفی  ها انتخــاب شــده و ســپس تعــدادی از واحــدهای مســکونی به ســاختمان
همراه تعـداد  هـا بـه ای کـه تعـداد واحـدهای مسـکونی دیگـر آدرس گونـه شوند، به انتخاب می

ــد حــدود  ها در آدرس واحــدهای مســکونی ســاختمان از واحــدهای  ٪۸هــای اصــلی و جدی
  . های بزرگ را تشکیل دهند مسکونی حوزه

هــای گروهــی  و افــراد ســاکن در اقامتگاه (Homeless)هــا  خانمان افــرادی همچــون بی
(Group Quarter) هــا در  خانمان بی. شـوند گیـری می ها اطالع به روش متفاوتی در حوزه

. شـوند گیـری می اری اطالعهای سرشـم طور کامل در تمام حوزه سال تنها یک بـار به ۵طی 
ی  ی بـازه شـود، سـال میانـه هـا در نظـر گرفتـه می گیـری آن بر این سالی کـه بـرای اطالع بنا

گـروه تقسـیم  ۵هـای سرشـماری بـه  های گروهی نیز در تمام حوزه اقامتگاه. سرشماری است
شـماری براوردهـای متفـاوتی از سر. شود گیری می ها اطالع شده و هر سال یکی از این گروه

باشند که بـا توجـه بـه  صورت ساالنه یا بر اساس سال میانه می آیند که به غلتان به دست می
  .ریزی متفاوت هستند نوع نیاز و برنامه

  های سرشماری غلتان ها و عیب مزیت -۴
هـایی  هــا و عیب ها، شـرایط و امکانـات دارای مزیت هر روش آمارگیری با توجه به ویژگی

هـای  های خـود و ویژگی ریزان و کـاربران بـا توجـه بـه هـدف تی، برنامـهنهادهای دول. است
ها و  لذا بیان مزیت. کنند گیری می خاص یک روش آمارگیری در مورد استفاده از آن تصمیم

عنوان یک سرشماری جدید از اهمیت خاصی برخوردار است  های سرشماری غلتان به عیب
]۱۰.[  

  :به موردهای زیر اشاره کرد توان های سرشماری غلتان می از مزیت
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 جـا بـه کشـور وارد  های سـنتی یک فشارهای مالی و نیروی انسانی که در سرشماری
 .یابند شوند، کاهش می می

 هـا و  شـود، امکـان بررسـی داده زمان مناسبی که برای بررسی اطالعات اسـتفاده می
های مکرر  ریپاسخی با پیگی همچنین نرخ بی. دهد ها را افزایش می بهبود کیفیت آن

  .یابد کاهش می
 ها و اعمـال  ها، سیاسـت ریزی آینـد بـرای برنامـه اطالعاتی که هر سال بـه دسـت می

  .ها اهمیت دارند تغییر در نقشه
 های آماری مورد پرسش نسبت به سرشماری سنتی وجود دارند امکان افزایش قلم.  

  :توان به موردهای زیر اشاره کرد های سرشماری غلتان می از عیب
 بــر ایــن دقــت  شــوند، بنــا در ایــن نــوع سرشــماری بــراوردی از پارامترهــا ارایــه می

  .شوند براوردها با معیارهایی همچون ضریب تغییرات سنجیده می
 در نتیجـه . شود چند سال است ای که برای این نوع سرشماری در نظر گرفته می بازه

شـوند، دشـوار  گیری می نمونههایی که  خصوص برای حوزه شماری به براورد خطای کم
  .است

 جا و  توان یک پس نمی. شود گیری نمی ی زمانی کوچک اطالع کل کشور در یک بازه
 ].۱۱[خیلی سریع تصویری از کل جمعیت مورد نظر را فراهم کرد 

 ــه منبع ــماری ب ــت سرش ــت کیفی ــی و فهرس ــاتی جمعیت ــای اطالع های موجــود از  ه
بنـدی بـرای  گیری و مدل هــای نمونـه ید روشهمچنین بــا. ها بستگی دارد ساختمان

 .ی براوردها مناسب باشد ارایه
 خاطر جمعیتـی  ی پوشش و تجمیع اطالعات بـه هایی در زمینه ها و پیچیدگی دشواری

  ].۱۱[شوند، وجود دارد  جا می که در طی زمان جابه
 رشماری، ی زمانی س ها در یک بازه گیری در برخی حوزه دلیل نمونه بعضی از افراد به

 .شوند گیری نمی اطالع
  عملیات پیوسته و طوالنی، باعث افزایش هزینه نسـبت بـه یـک سرشـماری سـنتی

 .شود اما این هزینه در طی چند سال پخش می. شود می
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شرایط الزم برای انجام سرشـماری غلتـان و بررسـی امکـان اجـرای آن در  -۵
  ایران

  شرایط الزم برای انجام سرشماری غلتان -۱-۵
  :اند از ها عبارت ترین آن برای انجام سرشماری غلتان شرایطی الزم است که مهم

 ــود نقشــه ــاختمان وج ــام س ــد از تم ــل و روزام ــماری  ها در حوزه های کام ــای سرش ه
 ؛گیری خواهند شد هایی که نمونه خصوص حوزه به

 ؛ی زمانی مناسب برای انجام سرشماری تعیین بازه 
  ؛ی زمانی سرشماری بازهتقسیم کار مناسب و برابر در 
 ؛گیری مناسب انتخاب روش نمونه 
 شوند، برای توانـایی  گیری می هایی که نمونه گیری کافی در حوزه استفاده از نرخ نمونه

 ؛های کوچک جغرافیایی ی براوردها در سطح ارایه
 هـای مشـخص  ی براوردهـای دقیـق از پارامترهـا در زمان بندی مناسب و ارایـه مدل

]۱۱[، 
 در دسـترس قـرار دادن اطالعـات بـرای عمـوم  ی پردازش درست اطالعـات، و نحوه

 .های الزم برای براوردها سازی همراه شفاف مردم و کاربران به

  ی سرشماری غلتان با سرشماری سنتی       مقایسه -۲-۵
ــر اســاس قاعــده ــراد ب ــاکتو اطالع در سرشــماری ســنتی، اف ــا دوف ــری  ی اقامــت دوژور ی گی

گیــری  ی دوژور، افــراد بــر اســاس محــل ســکونت معمــولی خــود اطالع اعــدهدر ق. شــوند می
سرشماری سـنتی بـر اسـاس . شوند نه محلی که در هنگام سرشماری در آن حضور دارند می

ی دوفاکتو، تمام افـراد را در یـک روز در محلـی کـه هسـتند و نـه در محـل سـکونت  قاعده
شود، افراد  ه در طی چند سال انجام میسرشماری غلتان ک. کند گیری می شان اطالع معمولی

  . کند گیری می ی دوژور، اطالع شان، قاعده جامعه را بر اساس محل سکونت معمولی
صـورت سـاالنه یـا بـر اسـاس سـال میانـه  براورد پارامترهـا در سرشـماری غلتـان کـه به

هـایی کـه  گیری برای حوزه گیری با خطای نمونه گیرد، عالوه بر خطاهای غیرنمونه صورت می
دلیل عملیات پیوسـته و  اما در این نوع سرشماری به. شوند نیز همراه هستند گیری می نمونه
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های مناسب در طی چند سال نسبت به سرشماری سنتی، امکان محدودسازی بروز  بررسی
جای  سرشماری غلتـان بـر خـالف سرشـماری سـنتی بـه. گیری وجود دارد خطاهای غیرنمونه

سـاله، تصـویرهای مـداوم و  ۱۰سـاله یـا  ۵صـورت  ز کـل جمعیـت بهی یـک تصـویر ا ارایه
در سرشماری غلتان چون هر ناحیـه ]. ۱۲[کند  ی سرشماری فراهم می گوناگونی در طی بازه

شــود امکــان بررســی تغییــرات در هــر ناحیــه میــان  گیــری می ســال اطالع ۱۰یــا  ۵در طــی 
پذیر است، که این امر باعث بهبـود  ی براوردهای پایدارتری امکان های مختلف و ارایه سال

ـــه ـــت ریزی در برنام ـــی می ها و سیاس ـــود های دولت ـــه. ش ـــر ب ـــرخ فق ـــر ن گ ـــال ا   عنوان مث
(Poverty Rate)  ۲۰، ٪۱۵، ٪۱۰، ٪۵صورت  ک ناحیه بهسال متوالی در ی ۵در طی٪ 

گاه اجرای سرشماری سنتی در اولـین سـال ایـن ناحیـه را ثروتمنـد نشـان  باشد، آن ٪۲۵و 
. دهــد دهــد و اجــرای سرشــماری ســنتی در پنجمــین ســال ایــن ناحیــه را فقیــر نشــان می می
گاهی کافی از شـرایط مو این دولت بر اساس شکاف میان دو اطالع  بر بنا جـود در گیری، آ

های غلتــان بــرای اجــرای  طور پیوســته از نمونــه کــه بــه امــا هنگامی. کشــور نخواهــد داشــت
تری  ریزی مناسب گونه تغییرات آشکارتر و امکان برنامه سرشماری غلتان استفاده شود، این

  . فراهم خواهد بود
ــ در دوره ــام دورهمی اول انجــام سرش ــا اتم ــان ت ــوان  ی کامــل سرشــماری نمی اری غلت ت

تـوان  ی قبلـی می های بعد با استفاده از دوره راوردهایی از کل جامعه ارایه داد ولی در دورهب
ای و اطالعـات بـه  کیفیـت براوردهـای نمونـه. همه ساله براوردی از کل جامعـه را ارایـه داد

همچـون ضـریب  (Precision)دست آمده از سرشماری غلتان با توجه به معیارهای دقـت 
ی اســتفاده از اطالعــات و براوردهــا بایــد  در نتیجــه نحــوه. شــوند می مطــرح …تغییــرات و 

زیـرا عـدم فهـم و پـردازش نامناسـب اطالعـات، . طور کامل برای کـاربران تفسـیر شـوند به
  . هاست ها و سیاست ریزی مانعی بزرگ برای اجرای برنامه

نـد کـه ک شـود ایـن امکـان را فـراهم می سرشماری غلتان که در طی چند سال انجـام می
هـای مناسـب و  ها بـا پیگیری پاسـخی تری مـورد بررسـی قـرار گیرنـد و بی های بیش پرسش

بر این در سرشماری غلتان نـه تنهـا  بنا. گیری متفاوت بهبود یابند ی اطالع کارگیری نحوه به
تـوان بعضـی از  تری اسـتفاده کـرد بلکـه در صـورت امکـان، می های بیش توان از پرسش می

های جمعیت و خـانوار هسـتند را بـا آن ترکیـب  ای که مربوط به ویژگی مونههای ن آمارگیری
گیــری  امــا در سرشــماری ســنتی کــه تمــام افــراد در مــدت زمــان کوتــاهی اطالع]. ۱۱[کــرد 
های زیاد برای تمام خانوارها وجود ندارد و معموالً بـه  شوند، امکان مطرح کردن پرسش می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

os
s.

sr
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

https://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-58-fa.html


 155                                               سرشماري غلتان را در ايران اجرا كرد؟توان  آيا مي

   .....................  147 - 158، صص 1390 زمستانپاييز و ، 2  ي ، شماره22سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   .....................  

در سرشماری غلتان نیز، . شود و خانوار اکتفا میشناختی افراد  های اساسی جمعیت پرسش
بــرای ایــن منظــور نهادهــای . ها لحــاظ شــوند نامه ای نبایــد در پرســش های حاشــیه پرســش

های مهم و مناسـب را تهیـه  های گوناگون پرسش ریزان و کاربران در نشست اجرایی، برنامه
. گیرد عات، مورد بحث قرار میی براوردها و استفاده از اطال ی ارایه همچنین نحوه. کنند می

تـوان از  بـر ایـن می شـود، بنـا گیـری می در سرشماری غلتان هر سال بخشی از کشور اطالع
. های بعد استفاده کرد ها در سال نامه های به دست آمده برای بهبود روند کار و پرسش نتیجه

ات بـه دسـت نامه با توجه به اطالعـ های پرسش همچنین محتوا و ساختار بعضی از پرسش
صـورت اساسـی باشـند تـا  اما این تغییـرات نبایـد به. آمده و نیاز کاربران قابل تغییر است

های  نامه های پرســش تغییــر در پرســش. مقایســه بــا اطالعــات قبلــی از دســت رود  قابلیــت
ها قبل  نامه بر این پرسش پذیر نیست، بنا سرشماری سنتی بعد از اجرای عملیات آن امکان

ی  هزینـه. عملیات میدانی باید بارها و بارها مورد آزمایش و بررسـی قـرار گیرنـداز اجرای 
هــای بعــدی  تــر اســت، امــا ایــن هزینــه در دوره ی اول اجــرا بیش سرشــماری غلتــان در دوره

  . یابد اجرای سرشماری غلتان کاهش می

  بررسی امکان اجرای سرشماری غلتان در ایران -۳-۵
جای  شده برای سرشماری غلتان، اجرای این روش سرشماری بههای بیان  با توجه به مزیت

زیرا سرشماری غلتان از فشارهای مالی و نیروی . شود سرشماری سنتی در ایران توصیه می
ی اجرای سرشماری غلتان  اگر چه هزینه. کاهد شود، می جا به دولت وارد می انسانی که یک

های انجـام  ی فرانسـه و بررسـی جربـهتر است و بر اساس ت نسبت به سرشماری سنتی بیش
تـر از سرشـماری سـنتی ده سـاله  بیش ٪۱۵تـا  ٪۱۰ی اجرای سرشماری غلتـان  شده هزینه

لذا مشکالتی که دولت ایـران . شود ، اما این هزینه در طی چند سال مصرف می]۱۰[است 
ا اجـرای ی الزم برای اجرای سرشماری سنتی در مدت کوتاه دارد، ب برای فراهم کردن هزینه

همچنـین امکـان ارزیـابی بهتـر اطالعـات، آمـوزش . سرشماری غلتان برطـرف خواهـد شـد
  . شود ها در سرشماری غلتان فراهم می کنندگان و بهبود پرسش تر مصاحبه بیش

با توجه به شرایط الزم برای انجام سرشماری غلتان، اجرای این روش در ایران نیـاز بـه 
گـاهی از روش ها می ترین آن مهماز جمله . هایی دارد بسترسازی شناسـی دقیـق  توان نیاز به آ

اجـرای سرشـماری غلتـان توسـط پژوهشـگران و مسـئوالن سرشـماری، فـراهم کـردن نظـام 
های مسکونی و ایجـاد اعتمـاد  های جمعیتی و ساختمان آمارهای ثبتی مناسب برای ویژگی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

os
s.

sr
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-58-fa.html


  پور سپيده مسافري و حميدرضا نواب  156

   .....................   147 - 158، صص 1390 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره22سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   .....................  

ی کشـور  هر بخش از هر ناحیه در سرشماری غلتان. و آگاهی کافی برای کاربران را نام برد
های احتمــالی  مســئوالن سرشــماری بایــد دشــواری. شــود گیــری می در ســال متفــاوتی اطالع

جای ثابـت بـودن آن در یـک زمـان و مکـان مشـخص  پذیری جمعیـت را بـه همچون تحرک
گـاهی کـافی نسـبت بـه  بنا. بپذیرند) سرشماری سنتی( بر ایـن مسـئوالن سرشـماری بایـد آ

هـای مناسـب، اسـتفاده از نـرخ  کارگیری وزن ی براوردها و به رشماری، ارایهروش اجرای س
. شناسـی سرشـماری غلتـان داشـته باشـند گیری کافی و دیگر مسائل مربـوط بـه روش نمونه

های اجـرای سرشـماری بـه وجـود آیـد، بایـد  برای اینکه برابری بارکار و تعادل در طی سال
همچون تعداد افـراد، جنسـیت (شناختی  های جمعیت نظام آمارهای ثبتی مناسبی از ویژگی

همچون تعـداد واحـدهای مسـکونی و (های مسکونی  های ساختمان و ویژگی) ی سنی و رده
های تـوجیهی بـرای  برگـزاری جلسـه. در هر ناحیه از کشور فراهم باشد) ها تعداد ساکنان آن

گـ کاربران و نهادهای دولتی نیز می ها و  اهی و اعمـال سیاسـتتواند برای ایجـاد اعتمـاد، آ
  . تر مؤثر باشد های مناسب ریزی برنامه

های مناسـب بـرای اجـرای سرشـماری غلتـان در  فراهم کردن شرایط الزم و بسترسـازی
را بـه روش  ۱۳۹۵ی آینـده یعنـی سـال  توان سرشـماری دوره ایران نیاز به زمان دارد و نمی

ن و مسئوالن سرشماری و ایجاد شرایط اما امید است با همت پژوهشگرا. غلتان انجام داد
  . اجرا کرد ۱۳۹۵های بعد از سرشماری سال  مناسب، بتوان سرشماری غلتان را برای دوره

  گیری نتیجه -۶
با توجه به موردهای ذکر شـده، در حـال حاضـر امکـان اجـرای سرشـماری غلتـان در ایـران 

بـرای متغیرهـای جمعیتـی و تر  امـا بـا اسـتقرار نظـام آمارهـای ثبتـی مناسـب. وجود ندارد
تر از سوی مسئوالن سرشـماری، امکـان اجـرای سرشـماری غلتـان در  های دقیق ریزی برنامه

  .های آینده به وجود خواهد آمد ایران در سال

  توضیحات
های کوچـک  سال و ایجاد تعادل، حوزه ۵در سرشماری غلتان برای برابر کردن بارکار در طی  .1

هـای  برای این منظور، هر حوزه بر اسـاس ویژگی. شوند گروه چرخشی متعادل تقسیم می ۵به 
ــا رده(شــناختی  جمعیت ــا ویژگی) ی ســنی ماننــد جمعیــت، جنســیت ی های  هــای ســاختمان ی
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گـروه کـه متعـادل  ۵بـه ) مانند تعداد واحدهای مسکونی یا تعداد ساکنان ابتــدایی(مسکونی 
هـای  هـا در تمـام حوزه رشماری غلتان هر سال یکـی از ایـن گروهدر س. شوند اند تقسیم می شده

طور کامـل  هـا بـه سـال ایـن حوزه ۵بـر ایـن در پــایان  بنـا. شود گیری می کوچک کشور اطالع
هـا بـر اسـاس ویژگـی گـروه  سال مجدداً تمام ایـن حوزه ۵سپس بعد از . شوند گیری می اطالع

  .گویند ها چرخشی متعادل می ین گروههمین خاطر به ا به. شوند اول آمارگیری می
اگر متغیر مورد بررسـی بین عنصرهـای هر خوشه وابستگی داشته بـاشد، بـود و نبود هر یـک  .2

در . دهـد تـأثیر قـرار می ای براوردهـا را تحت گیری خوشه در نمونه) ها یا خوشه(از این واحدها 
  . ویندگ بندی می ها، اثرهای خوشه شناختی به این وابستگی جمعیت
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