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 )تجربه کشورهای شمال اروپا( سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا

 زهره خوندابی

 استخراج و پردازش داده های آماری  کارشناس

  

 چکیده:

ستفاده از داده های ثبتی مبنا با توجه به مزایایی از       سیاری از  ،جمله هزینه اندک و بهنگام بودنامروزه ا متولیان مورد اقبال ب

را بی شتتم می توان از )دانمارک، فنالند، ایستتلند، نروو و ستتو د   ه استت ک کرتتورهای شتتمال اروپاقرار گرفت تولید آمار در جهان

یم  طیدیدگاه اصلی همه کرورهای شمال اروپا، توسعه سرشماری ثبتی مبنا  پیرگامان و الگوهای موفق در این عرصه برشمردک

س ک آزمایش و منترر شدندک متغیرهای ثبتی مبنا در این کرورها، در نواحی مختلف  ثبتی مبنااولیه آمارهای  فرایند گام به گام ا

  تولید شدندکدر فرآیند تولید آمار ثبتی مبنا، د نمی شد گیریاندازهها  در سرشماری کهی کیفیتهمان  با 

س  سعی بر ا   UNECEمنترر شده  توسط  "آمارهای ثبتی مبنا در کرورهای شمال اروپا  "در این مقاله که برگرفته از کتاب 

س   شمال اروپا یتجربه ارا ه یضمن آن ا رورهای  شاره ای به  نرووجمله فنالند و  از ک شماری ثبتی تعریف در این زمینه، ا سر

فرآیند تولید داده های ثبتی مبنا شود و  "اروپا ملل متحد برای کمیسیون اقتصادی" و مزایای و معایب آن طبق توصیه های مبنا

  کگرددمی به صورت مختصر مطرح  ثبتی مبنا،به منظور تحقق یم سرشماری 

 مقدمه: 

شماری کامال مبتنی برثب  می سر شود،  که آمار زمانی یم  شماری مربوط به  در تمام زمینه هایثبتی تواند انجام  سعه  ،سر تو

شماری ثبتی مبنا، در واقع  سر شدک به عبارت دیگر  ستم یکپارچهبخری  یافته با سی س ک اطالعات مبتنی بر ثب  از یم  ثب   از ا

این بدین معنی اس  که تمام اصول مربوط به  سرشماری و آمارهای موضوعی استفاده می شوندک اصلی به عنوان منابع آماریهای 

  کآمارهای ثبتی مبنا، در مورد سرشماری ثبتی مبنا نیز معتبر اس 

 موضوعاتی پیرامون سرشماری ثبتی مبنا پرداخته می شودکدر ادامه، به 
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 ویژگی های اساسی سرشماری های نفوس و مسکن - 1

و مسکن   یجمع سرشماری هایصادر شده مربوط به  یها هیبه طور عمده به توص ثبتی مبنا،  یجمع یسرشمار یداده ها     

 .شود یممربوط  2ییاروپا یو اداره آمار انجمن ها 1اروپا یمتحد براسازمان ملل  یاقتصاد ونیسیتوسط کم

 :وجود داردبرای یم سرشماری ثبتی مبنا  یاساس یژگیوها، پنج  هیتوص نیتوجه به ا با

 یشمارش فرد-الف

که  هشدهی سازماند )پایین ترین واحد ثب  شده  سطح واحد یاز داده ها)سیستماتیم  مجموعه منظم  میبه عنوان  ثب      

واحدهای د و شتامل تمام افرا باید سترشتماریمورد استتفاده در  یثب  هاک  شتود یم فیعرباشتد، ت ریامکان پذ آن یرستانبه روز

 کشود یبرآورده م یشمارش فرد طیشرا نی، بنابراباشد ینومسک

 اصل عمومی  در کرور مرخص -ب

شمار      ساکنان در ، بر ثب  یمبتن  یجمع یسر شده به عنوان  رور میشامل همه افراد ثب   شمار ،ک سر  کس ا یدر روز 

 کاس  متعارف ریغ یخانه ها به استثنای یمؤسسات معمولتمام خانه ها و  شمارش مسکن شامل یسرشمار

 همزمانی -ج

 کمودثب  ن یتوان در روز سرشماریشوند، تمام واحدها را م یها به طور منظم به روز ماز آنجا که تمام ثب      

 داده های نواحی کوچم -د

 کمناسب هستند نواحی کوچم،آمار  دیتول یبرا یبه خوبی مبنا ثبت یداده ها     

 دوره ی تعریف شده -ه

 سالک 10، مثال هر اجرا کردهر زمان الزم باشد می توان را  شوندک سرشماری کاملساالنه منترر می ،اکثر متغیرهای سرشماری    

 

 واحدها و متغیرها 1-1

صیه ها      ساس تو سته ای خانوارها،افراد، در قالب ، واحدهای آماری بر ا ساختمان هاخانواده ه سکون  و  گنجانده می  ، محل 

شده  یداده هاک شود  شوندثب   شماری ثبتی مبنا جمع آوری می  سر ساکنمفهوم ک در یم   یمکه در  یهمه افراد یعنی خانوار

                                                           
1 United Nations Economic Commission for Europe.  
2 Statistical Office of the European Communities. 
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متفاوت تا اندازه ای  یسرشمار یرهایدر مورد متغمختلف  یرورهاک دیدگاه کخانوار هستند میکنند و متعلق به  یم یخانه زندگ

 ردکک دیرا تول یتوان تمام موضوعات اصل یبر ثب  کامل، م یمبتن یسرشمار ستمیس میبا  ،یحال، به طور کل نیبا اک اس 

 به عنوان نژادکردک به عنوان مثال،  دیتول یثبت یتوان از داده ها یرا نم )غیر اصلی  متفرقهموضوعات  از ی، برخباید توجه داش 

 کگردآوری گردد خود اظهاریبر اساس  دیو با شخصی دارداس  که لزوما بعد  یریمتغ نژاد کگنجانده نرده اس  متغیر اصلی در ثب 

 یو کاالها )روش حمل و نقل به محل کار  کار نوع ایاب و ذهاب به محل ،یوتریستتتواد کامپ قبیل شتتتاملاز این  گرید یها مثال

 کمتعلق به خانوار اس  با دوام یمصرف

ض رهایاز متغ یبرخ ستند، اما در برخ یدر بع سترس ه رورها در د که  یزمانمدت  ذهب، زبان و به عنوان مثال م ،نه گرید یاز ک

 ککنندیمعموال کار م

 

 ثبتی مبنا یسرشمار دیتول بیو معا ایمزا 2

به طور  مسا ل  یحال، برخ نیبا ا کاس  ثبتی مبنا یبر ثب ، مرابه آمارها یمبتن سرشماری دیتول بیو معا ایمزابه طور کلی،      

 ها اشاره می شودکآنکه در ادامه به برخی از  اس  ثبتی یمربوط به سرشمارخاص 

 

 مزایا 2-1

، فرم ها شیو آزما یبه طراح یازین گرید یثبت یانجام سرشماردر  کاهش هزینه ها در سرشماری ثبتی مبنا، چرمگیر اس ک -الف

سال فرم ها چاپ سال آنها و ار سخگویانادآوری، پر کردن فرم ها، ار ملی  های سازمان نیس ک داده ها ویرایشو  یکدگذار ،ی به پا

  آوری شده ندارندک برای بازبینی فرم های جمع افراداز  یادیبه استخدام تعداد ز یازین گرید آمار،

 اده شدندکاستخدام و آموزش د نفر 2500در فنالند، حدود  1980 یسرشمار در برای مثال

 

 کاهش بار پاسخگویی مردم یکی دیگر از مزایای قابل توجه سرشماری ثبتی اس ک-ب

سوال  ونیلیم 100کرده و به حدود  لیفرم را تکم ونیلیم 8.5مجموعا  دیمردم با 1980سال  یمثال در فنالند در سرشمار یبرا

فرم و ارسال  لیها، تکمخواندن دستورالعمل -در آن زمان موجود یادار یهاداده با وجود استفاده گسترده از–می دادندپاسخ 

  نسبتا محافظه کارانه اس  یبرآورد که) یجمعاین  یکار برا یرویمجموع نبرآورد  ،زمان می برد قهیدق 10پرسرنامه هر فرد 
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 یسرشمار های فرم لیتکم نهیکل هز ،گرفته میرددر نظر ورو،ی 10 کار ساع  می م یاگر قک رسد یساع  م ونیلیاز دو م شیبه ب

 کدیرس یم وروی ونیلیم 15به مبلغ 

 ساالنه در دسترس اس ک  ثبتی تمام آمار سرشماری -ج

 ثبتی یآمار سرشمارشدک همچنین نخواهند منتظر  سال  10 یآمار سرشمار یبه روز رسان یاس  که کاربران برا یبدان معناین  

 ککرد سهیمقا مستقیماتوان  یم ،ساالنه راهای موضوعی و آمار 

 

 معایب 2-2

می توانند تکیه  یاطالعات اتیمحتو منحصرا بر ثبتی مبنا یهافیتوص که این اس  سرشماری ثبتی مبنا ضعف اطنق یکی از -الف

شکل دادک  سب  به پد ییها  یامر محدود نیاکنند که بتوان  آنها در قالب متغیر ثبتی  صیفی ها دهیرا ن کند، به  یاعمال می تو

 ، مانند نژاد، زبان، مذهب و ککک کحذف شوند ثبتی مبنا  یجمع یسرشمار ستمیاز س دیاز مباحث با یکه برخ یمعن نیا

سترس ن ،ثب  قیکه از طر ییداده ها یجمع آور ید برانتوانیم گیرینمونه روش های رد،ادر این مو شو ندستیدر د ستفاده  ک دنا

 .استفاده کرد ،یسرشمار فایلداده ها در  نیادغام ا یبرا جانهی و محاسبه یتوان از روش ها یم

شودک خانوار  -ب به همه افرادی که در یم خانه  معمولیعالوه بر این برخی محدودی  ها در تعاریف واحدها و متغیرها اعمال می 

سکو سیون واحدهای رو از اینو گردد نی زندگی می کنند، اطالق میم رترک زندگی  ) پان افرادی که در یم خانه و با مدیری  م

ستفاده از ثب  ستن می کنند  با ا سبه قابل ایجاد نی ساس محل اقام  قانونی )با توجه به ثب  جمعی   محا دک جمعی  معموال بر ا

 می شود و نه محل اقام  واقعیک

داده ها را تح  تاثیر قرار موقع به  تولید و انترار ،ممکن اس  یسرشمار یمنبع برا میبه عنوان  یادار یها استفاده از ثب  -ج

شمار یرهایمتغ دیتول یبرا ازیزمان مورد ن کدهد ستفاده برا یسر سان ی)از جمله زمان ا ضوع  می  از یادارثب  های  یبه روزر مو

 کمتفاوت اس  گریدموضوع  میبه 

ن درآمد زما یرهایمتغ ی، اما براکردمنترر  یسرشمارروز از بعد سه ماه  را می توان  جمعیتی یرهایبه عنوان مثال، در نروو متغ

سرشماری  اقالم نیبنابرا کاس  یادار ثب  های یبه روزرسان یمختلف براکردهای یرو لیها به دلتفاوت نیا کماه اس  18 بایتقر دیتول

 به نوع متغیرها زودتر یا دیرتر منترر می شوندکدر مقایسه با سرشماری های سنتی بسته ، های ثبتی مبنا

 



5 
 

 یازهاین یاطالعات برا یآورابزار جمع گرید ثبتی یشتتود، ستترشتتمار یم یاز ثب  ها جمع آور یاطالعات ستترشتتمار یوقت-د

 به ی توانندم نیاز رامورد  ستتنتی دارند، متغیرهای جدید ستترشتتماریدر کرتتورهایی که ک ستت یدر جامعه ننو ظهور  یاطالعات

 ودکر یم نیاز ب یریانعطاف پذ نیا ،شوند ینم یداده ها با استفاده از پرسرنامه جمع آوردیگر  که  یزمان کنندکپرسرنامه اضافه 

سط رای، زدارد ی  هاییمحدود ،نیز یسنت یسرشمار میافزودن یم متغیر به  حال، نیبا ا سرشمار می ب س یاتیعمل ،یفرم   اریب

 کاس  هزینه بر

 

 کشورها در خصوص سرشماری ثبتی مبنارویکرد  -3

ستفاده می کنندک با این حال  گیری از ترکیبنمونهشماری یا بعضی کرورها  برای تمام امروزه       داده های ثبتی و پرسرنامه ا

و  دهند، ممکن اس  تا حدی از اطالعات ثبتی مانند فهرس  آدرس افرادحتی کرورهایی که اغلب سرشماری سنتی را انجام می

برای کرورهای شمال اروپا انجام سرشماری های کامال ثبتی هدف اصلی  خانوارها جه  ارسال فرم های سرشماری استفاده کنندک

استتتفاده از ثب  تا حدی که امکان دارد هدف استت ، حتی اگر ستترشتتماری کامال ثبتی مبنای  مبناستت ک برای کرتتورهای دیگر،

 ای مطرح نباشدکا،  ممکن اس  سرشماری ثبتی مبنا  اصال به عنوان گزینهمطلوب، غیرممکن باشد و برای سایر کروره

 

 یک سرشماری ثبتی مبنا الزامات  -4

واضح اس  که  واحدهای اساسی سرشماری نفوس و مسکن، افراد ساکن  وجود ثب  جمعی  و ثب  مسکن اس ک ،نیازهای اصلی

در زیر مثالی موفق از کرور نروو  و واحدهای مسکونی می باشندک این الزامات سنگ بنای ایجاد یم سرشماری ثبتی مبنا هستندک

 مبنا و تاریخچه انجام آن ارایه شده اس کثبتی در زمینه سرشماری 

 تی مبنا در نرووانجام سرشماری ثب مثال:

برای بررسی و بروزرسانی  1970ک سرشماری شد ، ایجاد1960براساس سرشماری  1964 در سال کرور نروو ثب  مرکزی جمعی 

سال  ستفاده شدک در سرشماری  داده تصحیح و  ثب  های اداری برای توجیه، 1980ثب  جمعی  و همچنین ایجاد ثب  آموزش ا

 یافراد برای کوتاه و تنها  یابه طور قابل مالحظه هاهپرسرنام اطالعات تنها از طریق پس  انجام گرف ک دریاف  و استفاده شدها 

اطالعات مربوط به جمعی ، آموزش و درآمد مبتنی بر ثب  بودک ثب  ها   کباالتر بودند فرستتتاده شتتد ایو  یستتالگ 16که در ستتن 

گرفتندک سرشماری بیرتر برای بروزرسانی ثب  آموزش مورد تفاده قرار میهمچنین در حین کدگذاری و ویرایش داده ها مورد اس

 استفاده قرار گرف ک
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ا ثب  های ببه عنوان مثال،   کبررستتی قرار گرف مورد  1990با چندین مطالعه امکان ستتنجی، ستترشتتماری کامال مبتنی بر ثب  

اگر اطالعات  یبود که حت آن جهینتک شدمقایسه  1980 سنتی و  با نتایج سرشماری را تولید 1980 ثبتی موجود، آمار سرشماری

ود اطالعات در کمبود و یا نب کرا نداشتند یکافکیفی   یمقاصد سرشمار یموجود در دسترس باشند، برا یکار در ثب  هانیروی 

یم به استفاده کار و اطالعات نفوس و مسکن تصم نیرویوری اطالعات آثب  های موجود خانوارها و مسکن، باعث شد تا برای گرد

منجر و  شد بیترک مختلف یو آمار یادار یاطالعات ثب  هاگیری با نتایج نمونه ای از جمعی  گرفته شودکاز پرسرنامه در نمونه

 شدکباال   یفیبا ک یثب  آمار به

شمار یزیردر برنامه ضح بود 2001سال  یسر ساس ثب یمربوط به افراد م یکه تمام داده ها وا شد ها تواند بر ا ک با این حال با

بنابراین داده های خانوار و مستتکن باید با یم روش تمام شتتماری از طریق  هنوز هیچ ثبتی از واحدهای مستتکونی وجود نداشتت ک

پارلمان، پرووه ی توسعه ثب  امالک، شامل  پرسرنامه برای هر واحد مسکونی اشغال شده، گردآوری شودک براساس تصمیم گیری

)ثب  مرکزی جمعی    3CPRدر  یرستتم یآدرس ها ن،یعالوه بر اآدرس ها و ستتاختمان ها و واحدهای مستتکونی، آغاز گردیدک 

اطالعات  به دستت  آیدککنند،  یم یزندگطبقه چند  یکه در ستتاختمان ها یافراد یمستتکن برا قیدق تعدادتا  توستتعه داده شتتد

  کوارد شد ثب  ها در  اًو بعد گرفته 2001سال  یساکنان و محل اقام  ها توسط سرشمار نیمربوط به مسکن و ارتباط ب

 

شده  جادیازم  ثب  های الهمه ، باید ندهیدر آ مبتنی بر ثب کامال سرشماری های انجام  یبرا نتیجه کرور نروو نران می دهد

 باشندک

 بررسی کیفیت داده های ثبتی مبنا 5 

ستفاده روش ا نی، چنددر مورد کیفی  کافی و مطلوب یریگ میثب  شده و تصم یهاداده  یفیک یریگاندازه یبراممکن اس  

و مقایسه  گزینی جایسرشماری ثبتی مبناداده های  تولید ،برای سرشماری ها اندازه گیری کیفی  یکی از روش های متداول کشود

ی  کافی برخوردار نتایج آخرین سرشماری سنتی می باشدک به این ترتیب امکان ارزیابی اینکه چه بخری از سیستم ثب ، از کیفبا 

مراهده رشماری ها س  ها و ببین ثی درکرورهای شمال اروپا، رابطه متقابل اس  و چه بخش هایی باید بهبود یابد، فراهم می گرددک

ای سرشماری ها اده می شود و داده های ثب  شده بعد ها به عنوان منبعی برمجدد ثب  ها استف ایجاد شماری ها درمی شودک سر

 رودکبه کار می
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 الزامات قانونی 6

برای انتقال داده های سرشماری به ثب  های اداری، الزم اس  از پایگاه  قانونی داده های ثب  های اداری درگیر، به عالوه قانون 

 آمار استفاده گرددک

 

 نتیجه گیری

سال های اخیر رورها در  شماری ثبتی مبنابا توجه به مرور تجربیات ک سر ستفاده از داده های ثبتی مبنا و لزوم تحقق  ، ، اهمی  ا

 در بسیاری از نقاط جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته اس ک و پیچیدگی های منحصربفرد، علیرغم مرکالت 

شاره  ستفاده از داده های ثبتی کرد کهباید به این واقعی  مهم نیز ا س  تامین کلیه نیازهای آماری روز جامعه  ،با وجود ا ممکن ا

نمونه  یها ی، نظرسنجیاطالعات اضاف یجمع آوردر اکثر کرورها  برای  ،یسرشمار روشصرف نظر از امکانپذیر نباشد و گاهی 

 باشدکمی ی جایگزین مناسبی ا

ی ثبتی مبنا و چگونگی تحقق یم نظام آماری کامالً مبتنی بر ثب ، از ستتال های پیش تاکنون در ایران نیز در زمینه تولید آمارها

مطالعات و تالش های ارزنده ای انجام گرفته اس ؛ هر چند تا تحقق کامل یم نظام ثبتی مبنا و دستیابی به یم سرشماری ثبتی 

ماهنگی بین تمام اجزای نظام آماری به زودی شتتاهد تولید و مبنا راه زیادی در پیش استت  اما امید آن می رود با عزمی ملی و ه

   انترار داده های ثبتی مبنا در حوزه های مختلف باشیمک
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