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  بررسي وضع اقامت اعضاي خانوار

  
  

  مقدمه 
  

بايد است كه   هاي كشورها در سطح ملي      نفوس و مسكن يكي از وسيع ترين فعاليت       عمومي  سرشماري  
اريف بسيار دقيق برنامه ريزي شود ، براي اين منظور ضرورت دارد در نخستين گام ، ابعاد مختلف آن تبيين و تعـ                     

شود كـه   اي قرمزي ترسيم مي   ، خطه پس از تعريف هر جنبه      . مربوط به هريك از ابعاد به طور دقيق تعريف شود           
سازد كه ديگر بـراي رهـايي از ايـن وضـعيت گريـزي              توجهي به آن ، عمليات را آنقدر پيچيده مي        كوچكترين بي 

پـس از تعيـين   . طعا دچار سردرگمي خواهند شـد    نيست و طراحان ، مجريان و نهايتا ارائه دهندگان نتايج نهايي ق           
 كـه  ي سرشـماري ترين جنبه هـا اهداف و ضرورت سرشماري كه از بحث اين مجموعه خارج است ، يكي از مهم         

تنها در اين صورت است كه جامعه مورد پرسـش          .  تعريف شود ، روش اجراي سرشماري است        به طور دقيق    بايد  
وضع اقامت اعضاي خانوار به عنوان مفهوم متـداول ديگـري كـه در              . شوند  مينيز شناسايي و افراد هدف  تعيين        

، تعريـف دقيـق اعـضاي       روش سرشـماري    تعيـين   دارد ، دقيقا به     سرشماري هاي نفوس و مسكن كاربرد زيادي        
-مـي برشـود ،    ها در نظر گرفته مي    يي كه با توجه به ويژگي هاي خاص كشور         تعيين استثناها و قراردادها    وخانوار  

چرا كه تنها پس از انتساب افـراد بـه        . باشد   مقوله جدا از هم به هيچ وجه امكان پذير نمي          چندگردد و تعريف اين     
شود و در نظر گرفتن و تعريف دقيـق اسـتثناء هـا و قراردادهـا                 ناميده مي  "روش سرشماري "روشي كه اصطالحا    

ي حاضر بـا هـدف بررسـي و اظهـار           ين كه مجموعه   با توجه به ا    .توان راجع به وضع اقامت افراد سخن گفت         مي
 ، موضوعات مقدماتي مربـوط بـه آن بـه طـور             شودتهيه مي  وضع اقامت اعضاي خانوار      نظر درخصوص چگونگي  

   .گذريم تا بيشتر به موضوع اصلي پرداخته شود گذرا بحث شده و از آن ها سريع تر مي
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  اجراي سرشماريهاي  بررسي و مقايسه روش

  
كننـد ، تـصميم      اسـتفاده مـي     دوژور  و دوفاكتواز دو روش با عنوان      ورها براي اجراي سرشماري     كش

هاي عمومي ها به ويژگيدو روش يا تركيبي از هردوي آناين گيري درخصوص استفاده از هر يك از       
بـستگي  جمعيت اين كشورها ، مبني بر نحوه انتخاب محل اقامت و حجم تحركات جمعيـت آن هـا                   

  .دارد 
 (Dejure)، دوژور (Defacto) روش دوفاكتو *

 تأكيد بر محلي است كه شخص در روز سرشماري در آنجا حاضر             (Defacto)در شيوه دوفاكتو    
هر فرد به مكاني كـه شـب پـيش از روز سرشـماري در آنجـا خوابيـده اسـت                  ”بوده است و    

جـم و توزيـع     نتيجه كاربرد اين روش در سرشماري به دسـت آوردن ح          . گردد   مي )1(“منتسب
  .است“ جمعيت حاضر”

دانـد و   تأكيد بر محلي است كه شخص خود را متعلق بـه آن مـي     ”(Dejure)در شـيوه دوژور     
در اين شيوه مأمور سرشماري بايد هر فـرد را           ” )1(“ .معموالً يا قانوناً درآن محل ساكن يا مقيم است        

  ه كاربرد ايـن روش در سرشـماري بـه دسـت            نتيج )1(. “اش منتسب كند    اقامت يا اقامتگاه معمولي    به محل 
، بسيار مهم و    “محل سكونت معمولي يا دائم    ”در اين روش مفهوم     ”. است“ جمعيت مقيم ”آوردن حجم و توزيع     

در ايـن روش الزم اسـت       .... توان سرشماري را طـي چنـدين روز انجـام داد            در اين روش مي   . باشد  مورد توجه مي  
معموالً ترديدهايي در مورد شمارش بعـضي از افـراد غايـب و             . آيدعمل  ي به تعريف دقيقي از محل سكونت معمول     

تـوان   آيـد مـي   در اين گونه موارد كه درباره وضع محل سكونت معمولي ترديد پيش مي. آيدميهمانان به وجود مي   
  :به دو طريق عمل كرد

  .ل سكونت معمولي دانستمبتني بر اين كه چه مكاني را بايد مح) هايي قرارداد( تعيين ضوابطي –الف 
  . تعيين حداقل مدت سكونت كه با توجه به آن بتوان شخص را عضو خانوار معيني دانست–ب 

گيري را براساس ايـن سـؤال قـرار داد            در مورد اخير ممكن است يك حداقل مدت تعيين كرد يا تصميم           
  )2(“كه طي مدت معيني شخص بيشتر در چه محلي زندگي كرده است؟

 در واقـع روش دژور    . گيـرد   هـاي سرشـماري را دربرمـي        ترين اسـتفاده    عمده) دژور(آمار جمعيت مقيم    پيداست كه   
هـاي بعـدي      گيري  قادر است چارچوبي براي نمونه    ) 2(“دهد  تري از جمعيت ارايه مي      تصوير روشن ”عالوه برآن كه    
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آورد كـه بـراي مقاصـد         فـراهم مـي   آمارهاي بسيار مفيدي را در مورد خانوار و خانواده          ”همچنين  . نيز فراهم آورد  
 از طـرف ديگـر در همـه سرشـماري هـاي             . اسـت قابل استفاده ) 2(“هاي اجتماعي و رفاهي     ريزي  توسعه و برنامه  

 و حـسب ضـرورت در مـورد خانوارهـاي غيرسـاكن و              اسـت عمومي نفوس و مسكن ايران روش غالب دژور بوده        
 مربـوط دژور  مشكالت احتمالي كه به محدوديت هاي روش ، بنابر اين  است  متحرك از روش دفاكتو استفاده شده     

 - استهاي اجراي سرشماري به تفصيل مورد بحث قرار گرفته        اي ديگر تحت عنوان روش    در مجموعه  -شود  مي
 و پـيش    .شوداي محسوب نمي  در مورد ايران با توجه به سابقه طوالني استفاده از اين روش مشكل قابل مالحظه              

هـاي ايـران بـه        كدام از سرشماري    هيچ«  . نيز با استفاده از روش دژور انجام شود          1390ماري  شود سرش بيني مي 
هـاي ايـران، بـه جـاي محـل حـضور فـرد در روز                  مفهوم كليـدي در سرشـماري     . استشيوه دوفاكتو انجام نشده   

» اقامتگـاه معمـولي   « هاي ايران افراد عمومـاً بـه          بنا براين در سرشماري   . اوست» اقامتگاه معمولي  « سرشمـاري،
  1. »هاي ايران را در اساس بايد دوژور به حساب آورد اند لذا سرشماري شان منتسب شده

  
  :نتيجه

  :ت زير توجه نمود ابايد به نككشور جمعيت  1390براي انتخاب روش سرشماري سال 
ن ها داليل متقنـي بـراي مناسـب بـود         سابقه اجراي شش سرشماري دركشور كه در هر يك از آن           .1

 .است استفاده از روش دژور در سرشماري ارائه شده

ايـن سياسـت منجـر بـه كـاهش          . است  هاي اخير رويكرد دولت متوجه اسكان عشاير بوده       در سال  .2
ها اقامت گاه    براي آن  شد نمي كه قبال  -شود كه متحرك هستند    از جمعيت كشور مي    قسمتيحجم  

ـ       .  -قايل شد خاصي  معمولي   ن گـروه از جمعيـت بـه صـورت دفـاكتو            در سرشماري هـاي قبـل اي
 .سرشماري مي شد 

 با توجه به اين كه ايران كشور نسبتا پرجمعيتـي اسـت در صـورت اسـتفاده از روش دفـاكتو ، بـه                         .3
منظور كوتاه نمودن مدت اجراي سرشماري كه از مقتضيات روش دفاكتو است بايد نيروي انـساني                

 طرف ديگر اجراي سرشماري بـا روش دفـاكتو در كـشور             ، از براي اجرا را چند برابر نمود       مورد نياز   
سابقه نداشته در صورت استفاده از اين روش ، بايد تمام جوانب و استثناها را از ابتـدا طراحـي كـرد                      

  .كه هزينه سنگيني را بر بدنه اجرايي سرشماري تحميل خواهد نمود 

 قابـل  1390 روش دژور در سرشماري سـال    ترين داليل تكيه بر   به عنوان عمده  ،  اگر چه موضوع هاي اخير       
عيـت كـه    مآن بخـش از ج    هاي گذشته ، براي     شود همچون سرشماري  با اين وجود پيشنهاد مي    . تامل است   
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هـاي   و نيـز هريـك از گـروه   ) نظيـر جمعيـت غيرسـاكن     (محل اقامت معمولي براي آنان قابل تعريف نيست         
با اين شرط كه     ، نمودازروش دفاكتو استفاده    ضرورت  حسب    ، استاي كه شرح آن در اين گزارش آمده         ويژه

  .شود هاي كامالً روشن و مشخصي براي شمارش و احتساب آنان در جمعيت كل تدوين  دستورالعمل
  
  خانوار به عنوان واحد آماري در سرشماري 

  
احد آمـاري  ، آنچه اهميت دارد تعريف و) چگونگي انتساب افراد به مكان (پس از مشخص شدن روش سرشماري      

در سرشماري است تا ضمن كاربرد آن براي چارچوب سازي طرح هاي آمارگيري ، شرايط براي تعيـين وضـعيت                      
هـاي جمعيـت شناسـي عمومـا     در سرشماري هاي نفوس و مسكن و پـژوهش . افراد در واحد آماري فراهم گردد       

 اقامت افراد ، بايد با مفهوم خانوار و تفـاوت آن            لذا قبل از تعيين وضع    . رود  خانوار به عنوان واحد آماري به كار مي       
  . با مفهوم خانواده آشنا شويم 

   
  :خانواده 

 .خانواده مفهومي جامعه شناختي است  
 .اساسي ترين عنصر تعريف خانواده وجود نوعي خويشاوندي ميان اعضاي آن است  
 . نداردچون اساس تشكيل خانواده ازدواج است ، پس خانواده ي يك نفره مفهومي 

 
  :خانوار 

 .خانوار يك مفهوم جمعيت شناختي و آماري است  
 .در تعريف خانوار شرط خويشاوندي وجود ندارد 
 .يك نفر به تنهايي مي تواند يك خانوار مستقل باشد 

امـا عكـس آن صـحيح        خانواده يك خانوار است      هر، به اين معني كه       عام است    يبنابرآنچه گذشت خانوار مفهوم   
در نظـر   رسد ، اگر خـانواده بـه عنـوان واحـد آمـاري              به نظر مي  . هر خانوار لزوما يك خانواده نيست       نيست يعني   

چون در عمل بـه گـروه هـاي          بودخواهد   ، شناسايي واحدهاي آماري مستقل با دشواري هايي مواجه           شودگرفته  
م نيست ، ضـمن ايـن كـه در          انساني در جامعه مورد عمل برخورد مينماييم كه رابطه خويشاوندي بين آن ها حاك             

  .كنندتمام جوامع بخصوص جوامع امروزي بسياري از افراد به تنهايي زندگي مي
  

   خانوارانواع
در ايـن   اسـت   خانوار و اعضاي آن در سرشماري هاي مختلف كشور با جمالت كم و بـيش مـشابه تعريـف شـده                    

در هـا ،    مربـوط بـه بقيـه سـال        و تعاريف    .ت  اس استفاده شده  1385از تعاريف به كار رفته در سرشماري          ، قسمت
   .مورد اشاره قرار گرفته است قسمت مطالعه تطبيقي 

  :خانوارمعمولي 
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نـد و  اكنند ، با يكديگر هم خـرج شود كه با هم در يك اقامت گاه زندگي مي   خانوار معمولي از چند نفر تشكيل مي      
  .تواند يك نفره باشد ميدر مواردي خانوار معمولي . خورند معموال با هم غذا مي

   .به دو دسته خانوار هاي معمولي ساكن و خانوار معمولي غير ساكن طبقه بندي مي شوندخانوار معمولي 
  

  :انواع خانوار معمولي تعريف 
مكان هاي محل سكونت ساخته شده از مصالح سخت و      (  اقامت گاه ثابت      در آن دسته از خانوار هاي معمولي كه      

سكونت دارند به عنوان خانوار معمولي ساكن و بقيه به عنوان خانوار معمولي غير             ...)، آلونك ، كپر و    نيز چادر ثابت    
  :خانوار هاي معمولي غير ساكن ، سه گروه زير را شامل مي شوند .ساكن ، تلقي مي شوند

رپناه خانوارهايي كه در زمان سرشماري در كوچ به سر مي برند يا در خارج شهر ها و آبـادي هـا در سـ                       
منظور از كوچ حركت خانوار از نقطه اي  به نقطه  ديگر ، با قصد مراجعت                 . قابل حمل زندگي مي كنند    

به مبدا است كه معموال با شركت همه اعضاي خانوار ، همراه اثاثه ي منزل و بار و بنه و سرپناه قابـل                       
 .ي چراي دام صورت مي گيردكوچ قالبا به منظور استفاده از منابع طبيعي برا. حمل به عمل مي آيد 

كنند و به طور مداوم محل زندگي خود را تغيير مـي دهنـد و               خانوارهايي كه در محل ثابتي زندگي نمي       
 .مانند كولي ها. همراه با اثاثه و بار و بنه از محلي به محل ديگر مي روند 

به ها ، زير پـل هـا و         خانوار هايي كه محل زندگي مشخصي ندارند و شب ها معموال در پارك ها ، خرا                
افراد اين گونه خانوار ها كه غالبا به شكل يك نفره مي باشـند تحـت عنـوان بـي                    . به سر مي برند     ... 

  .ناميده مي شوند... سرپناه ، كارتن خواب و 
بقيـه بـا عنـوان       .كننـد   با توجه به تعاريف فوق ، اكثر جمعيت كشور در قالب خانوارهاي معمولي زندگي مـي               

 تعريف جديدي   يشود كه خانوار گروه   البته يادآور مي  . اي طبقه بندي مي شوند    اي گروهي و موسسه   خانوار ه 

اي با كمـي     و مفهوم خانوار موسسه    است وارد مفاهيم اساسي سرشماري شده     1385است كه از سرشماري     

چون موضوع  در هر صورت     . است   شده هاي قبل    در سرشماري  جانشين خانوار دستجمعي  ،  تغيير در تعريف    

كنـيم ،   مورد بررسي وضع اقامت اعضاي خانوار است در خصوص تعريف انواع خانوار به همين كم بسنده مي                

در درگـاه ملـي آمـار مالحظـه         را  1385سـال   راهنماي مامور آمارگير    توانند  عالقمندان براي اطالع بيشتر مي    

   .فرمايند
  

  )تعريف خانوار(مطالعه تطبيقي
 

  :  كشور1335ماري تعريف خانوار در سرش
ها با رييس خانوار در يك واحـد مـسكوني زنـدگي     خانوار عبارت است از كليه افرادي كه قطع نظر از بستگي آن      "

كنند بدين ترتيب خانوار شامل رييس خانوار، همسر او، فرزندان، والدين يا ساير خويـشاوندان يـا هـر مهمـان                       مي
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البتـه در سرشـماري هـاي بعـدي          ("نمايد   آن خانوار زندگي مي    شود كه در يك واحد مسكوني با        ياخدمتكاري مي 
 يك يا چند نفري كه در يك        "به عنوان   خانوار  در همين سرشماري    . ) مهمان ها عضو خانوار به حساب نمي آيند       

  .1 نيز تعريف شده است"جا زندگي كرده و هزينه تغذيه مشترك داشته باشند
  :1345تعريف خانوار در سرشماري 

خرج و داراي تغذيه      ايم عبارت است از يك يا چند نفر كه هم           ر معمولي كه ما آن را همه جا خانوار نام برده           خانوا "
در تعريـف خـانوار خويـشاوندي شـرط     . گاه معمولي او يا آنان در يك واحد مـسكوني باشـد       مشترك بوده و اقامت   

  . "2ند نباشندنيست و ممكن است در يك خانوار افرادي وجود داشته باشند كه خويشاو
بـه عنـوان مثـال در    . اسـت هاي مختلف به كار برده شـده     هاي بعدي تقريباً همين تعريف با بيان            در سرشماري 

كننـد، بـا    شود كه با هم در يـك اقامتگـاه زنـدگي مـي      خانوار از چند نفر تشكيل مي    "استآمده 1375سرشماري  
ـ  خرج هستند و معموالً با هم غذا مي   يكديگر هم  بنـابراين الزم نيـست كـه اعـضاي يـك خانوارحتمـاً بـا        . د خورن

فردي كه بـه تنهـايي      . به عبارت ديگر خانوار لزوماً با خانواده يكي نيست        . يكديگر رابطه خويشاوندي داشته باشند    
  "3شود كند نيز خانوار تلقي مي زندگي مي

 تاكيـد شـده    كردن در واحد مسكوني       زندگي بيشتر به  1335دهد در سال      ها نشان مي    تعريف خانوار در سرشماري   
در . نيز به عنـوان جنبـه ديگـر تعريـف پرداختـه شـده اسـت                 به تغذيه مشترك    است اگر چه در قسمتي جداگانه       

  .است در نظر گرفته شده نيز"به صورت توام خرج بودن  گاه مشترك و هم زندگي در اقامت"هاي بعد  سال
  

  :اعضاي خانوار
  

همانگونـه كـه    . توان به عنوان عضو خانوار بـه حـساب آورد           ار بايد ديد چه كساني را مي      بعد از شناخت انواع خانو    
طبـق تعريـف همـه افـرادي كـه اقامتگـاه            . گفته شد بيشتر جمعيت كشور در خانوار هاي معمولي اقامـت دارنـد              

، حتـي   باشـند خرج نيـز    و عالوه بر آن هم      ) اعم از اين كه اقامت گاه آنان ثابت يا غير ثابت باشد             ( مشترك دارند   
به حـساب مـي     ) ساكن يا غير ساكن هستند      ( اگر در زمان سرشماري موقتا غايب باشند ، اعضاي خانوار معمولي            

به عبارت ديگر ، مجموعه افرادي كه هر دو شرط مزبور را داشته باشند ، اعضاي يـك خـانوار معمـولي بـه                   . آيند  
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ولـي  . كنند هـستند ها كه با هم زندگي مي     شوهر و فرزندان آن   ،  از زن   بسياري از خانوارها تركيبي     . روند  شمار مي 
  :در مواردي هم ممكن است عالوه بر افراد مذكور ، اشخاص ديگري هم عضو خانوار باشند

 .كنند و با خانوار هم خرج هستندخويشاوندان و آشناياني كه نزد خانوار زندگي مي 
 .كننددگي ميافرادي كه نزد خانوار به صورت پانسيون زن 
 .خدمتكاران ، پرستاران و ديگر كاركناني كه تغذيه ، مخارج و اقامتگاه آنان با خانوار يكي است  
 افراد گمشده  
رود پـس   و انتظار مي  ) و همراهان تبعي آنان     (اند  ور رفته افرادي كه براي كار يا تحصيل به خارج از كش          

منظور از خانوار خود خـانواري اسـت كـه فـرد قبـل از               . از پايان كار يا تحصيل به خانوار خود باز گردند         
رود دو بـاره بـه همـان        است و انتظـار مـي     عزيمت به خارج از كشور براي كار يا تحصيل عضو آن بوده           

 . خانوار باز گردد
بـه  ... افرادي كه عضو خانوار بوده و در زمان مراجعه مامور براي زيارت ، تفريح و يا ماموريت شـغلي و                      

 .اند و به طور موقت درخانوار حضور ندارندهسفر رفت
 .برندافرادي كه درحال گذراندن خدمت وظيفه هستند و معموال شب ها نزد خانوار خود به سر مي 
افرادي كه به دليل كار يا تحصيل بيش از يك اقامتگاه دارند ولي بيشترين مدت سال را با ايـن خـانوار                  

 .به سر مي برند

  :آيندر به حساب نميافراد زير عضو خانوا 
شـدند و   ثبت مـي  1335اين افراد در سال       .1345و 1335 هايسالبه استثناي    ( موقت خانوار  ميهمانان 

  . )شدند در زير فرم خانوار فهرست ميشدند امانميدر قسمت اصلي فرم ثبت اگرچه  1345در سال 

 .ها جاي ديگري است اه معمولي آنكنند ولي اقامتگافرادي كه مدتي از سال را با خانوار زندگي مي 

افرادي كه به دليل كار يا تحصيل بيش از يك اقامت گاه دارند ولي بيشترين مدت سـال را در اقامتگـاه                       
 .برندكار يا تحصيل خود به سر ميواقع در شهر يا آبادي محل

 .گردندنميافرادي كه درحال گذراندن خدمت وظيفه هستند و معموال شب ها نزد خانوار خود باز  

 .اي هستندافرادي كه عضو يكي از خانوار هاي موسسه 

  .برند افرادي كه درخانوار ديگري به صورت پانسيون به سر مي 
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  ) :ها تعريف اعضاي خانوار يا جمعيت تحت پوشش در سرشماري( مطالعه تطبيقي
  

ماري دستخوش اندكي تغييـر شـده       ايران تعريف جامعه مورد سرش    هاي عمومي نفوس و مسكن            در سرشماري 
مشابه و در سرشماري هـاي بعـد تغييراتـي در آن             تا حدودي    اين تعريف  1355تا سال   است كه   است اين درحالي  
  :در زير به تشريح اين تغييرات پرداخته شده است . بوجود آمده است 
شريه داخلي   تعريف دقيق جمعيت مورد سرشماري در نشريه وجود ندارد اما در ن            1335در سال    *

كليـه  ":هاي دموگرافيك خانوار و خانواده در ايـران آمـده اسـت             مركز آمار با عنوان برخي جنبه     
هاي سياسـي و      برند از جمله هيئت     اشخاصي كه هنگام سرشماري در خارج از كشور به سر مي          

هـاي    هـاي بعـدي هيئـت       در سرشماري ". "آيندنميتجار و محصلين در سرشماري به حساب        
اند و تجار و محصلين نيـز بـا در نظـر              ران در خارج از كشور مورد پوشش قرا رگرفته        سياسي اي 

  .1"اند داشتن ضوابطي مورد شمارش واقع شده
  

 به كار برده شده اسـت        اقامت  ماه 6 افراد خارجي قيد زمان      براي پوشش  1345در تعريف سال     *
اعـضاي  "و عنوان كلـي     شود     اين قيد ديده نمي    1385 و   1375 ، 1365هاي     در سرشماري  اما

گاه معمولي آنان در زمان سرشـماري در   همه خانوارهاي معمولي ساكن و دستجمعي كه اقامت    
دهد افراد خارجي به غير از كادر سياسـي فـارغ از زمـان اقامـت در                    نشان مي  "ايران قرار دارد  

  .كشور جزو جامعه مورد سرشماري است
منظور از جمعيت كل تعداد افـراد همـه         ". ت درمورد جمعيت كل آورده شده اس      1355در سال    *

خانوارهاي معمولي ساكن، متحرك، عشايري و دستجمعي چه ايراني و چه خارجي اسـت كـه                
هـاي سياسـي و         اعضاي هيئت . گاه معمولي آنان در زمان سرشماري در ايران بوده است           اقامت
ها،   ن مسافران خارجي هتل   ها و همچني    هاي آن   هاي خارجي در ايران وافراد خانواده       خانه  سفارت

گذرد جزو جمعيت كـل بـه حـساب           كه از اقامت آنان در ايران شش ماه نمي        ... ها و     مسافرخانه  
هـاي دولـت ايـران و افـراد           خانـه   هاي سياسـي و سـفارت       اما ايرانيان عضو هيئت   . نيامده است 

  "2 كل به حساب آمده استتها در خارج از كشور جزو جمعي هاي آن خانواده
  

 بـراي تعريـف جمعيـت       1375 نشريه نتايج تفصيلي سرشماري عمـومي نفـوس و مـسكن             در *
اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن ودسـتجمعي كـه         ": استآمده) جامعه مورد سرشماري  (

گاه معمولي آنان در زمان سرشماري در ايران قرار دارد و نيز اعـضاي كليـه خانوارهـاي                    اقامت
هـاي    اعـضاي هيئـت   . دهنـد   ورد سرشـماري را تـشكيل مـي       جامعه م   معمولي غيرساكن كشور،  

هاي خارجي در ايران و افراد خانواده آنان جزو جامعـه مـورد سرشـماري                 خانه  سياسي و سفارت  
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هاي ايـران در خـارج از         خانه  هاي سياسي و سفارت       اما ايرانيان عضو هيئت   . شوند  محسوب نمي 
  .1"آيند  حساب ميكشور و خانواده آنان جزو جامعه مورد سرشماري به 

    
در اين سرشماري به جز افرادي كه گفتـه     « :است   آمده 1375 قسمت انتهايي جمله باال، در سرشماري        تاكيد براي

اشخاصي كه به دليل كـار يـا        "اين گونه افراد عبارتند از      . شوند  شد افراد ديگري نيز عضو خانوار معمولي تلقي مي        
دستيابي به آنـان در طـول       ) ثر بودن   اسارت، مفقوداال (و يا به داليل ديگر       برندبه سر مي  خارج از كشور    درتحصيل  

. كنيم  براي سرشماري اين افراد هر يك از آنان را عضو خانوار معمولي خود محسوب مي              . سرشماري مقدور نيست  
... حـصيل و     خانواري است كه فرد قبل از عزيمت به خارج از كشور براي كـار يـا ت                  منظور از خانوار معمولي خود،    

  ."2عضو آن بوده است و قرار است دوباره به همان خانوار باز گردد
   

  :جامعه مورد سرشماري 
  

 چه خانوارهايي را بايـد مـورد سرشـماري          ، تحت عنوان ،    1385در راهنماي مامور سرشماري      *
  : است  آمدهقرار دهيد

 
جي و اعـضاي خـانوار آنـان در ايـران، تمـام             هاي سياسي خار    ها و اعضاي هيئت     بجز كادر سياسي سفارتخانه    "  

. شـود   مـي قـرار دارد، سرشـماري       ]مـامور [ي كار     ها در زمان مراجعه در حوزه       خانوارهايي كه اقامتگاه معمولي آن    
 برخي از اين خانوارها به عللي غير از كـوچ، در اقامتگـاه معمـولي                ]مامور[ي    هرچند ممكن است در زمان مراجعه     

  . اشندخود حضور نداشته ب
  :منظور از اقامتگاه معمولي خانوار

. كند، مشروط بر اينكه اقامتگاه ديگري نداشته باشد          محلي است كه خانوار در زمان سرشماري در آنجا زندگي مي          
تـرين مـدت       محلي است كه بيش     اقامتگاه معمولي خانوارهايي كه در زمان سرشماري بيش از يك اقامتگاه دارند،           

  . برند ر ميسال را در آنجا بس
  :  ]همچنين تاكيد شده است[

به اين منظـور هـر خـانوار    . شمارش دقيق خانوارها يكي از عوامل مهم در كيفيت نتايج سرشماري است  
 - براي جلـوگيري از شـمارش مكـرر يـك خـانوار           - بار و در يك اقامتگاه سرشماري شود        بايد فقط يك  
 خانوار اقامتگاه ديگري دارد؟  در صورتي كه خـانوار بـيش از يـك                 كه آيا  ]شود   [ تحقيقبنابراين بايد     

ترين مـدت سـال را در آنجـا           اقامتگاه داشته باشد، آن خانوار بايد در اقامتگاهي سرشماري شود كه بيش           
  . برد بسر مي

  :  ]استدرادامه آمده[
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سياسي خارجي، افراد   هاي    ها يا اعضاي هيئت     ممكن است در محل زندگي يا كار كادرسياسي سفارتخانه         
هاي سياسي خـارجي      زندگي كنند كه جزو كادر سياسي يا هيئت       ) اعم از ايراني يا خارجي    (يا خانوارهايي   

جـا باشـد، بايـد در         ها  در همـان      كه اقامتگاه معمولي آن     ها مشروط بر آن     اين افراد يا خانوار   . تلقي نشوند 
مثالً  آشپز يا خدمتكار يك سفير كه به تنهايي يـا            . آنجا به عنوان خانوار معمولي ساكن سرشماري شوند       

كند و ايـن مكـان    همراه با ساير اعضاي خانوار خود در محل سفارتخانه يا محل زندگي سفير زندگي مي        
 . شود بايد در همين مكان سرشماري شود بنابر تعريف، اقامتگاه معمولي او تلقي مي

 ]كـرد [مـسافران را سرشـماري    ]نبايد[ها،  ئرسراها و نظاير آن  ها، زا   ها، مسافرخانه   خانه    ها، مهمان   در هتل  
كنند و اقامتگاه ديگري ندارند در همان جـا برحـسب             ها زندگي مي    ولي خانوارهايي كه در اين نوع مكان      

ايـن  .  ]شـوند مـي [اي سرشماري     مورد، به عنوان خانوار معمولي ساكن يا خانوار دستجمعي غير موسسه          
 : خانوارها عبارتند از

  . كنند ها زندگي مي گونه مكان خارجيان مقيم ايران، معاودين و پناهندگاني كه دراين -
 . كنند و اقامتگاه ديگري ندارند ها زندگي مي گونه مكان خانوارهاي ايراني كه در اين -

نـه  گو اين. زندگي كنند... تمام يا نوساز، آلونك، زاغه و     هاي نيمه   ممكن است فرد يا افرادي در ساختمان       
كه اقامتگاه معمولي آنان جاي ديگري نباشد، در همان محل برحـسب مـورد تحـت                افراد مشروط بر آن   

منظـور از  . ] شـوند مـي [اي سرشـماري   عنوان خانوار معمولي ساكن يا خانوار دستجمعي غيـر موسـسه  
كه    آن كند، مشروط بر    اقامتگاه معمولي فرد، محلي است كه وي در زمان سرشماري در آنجا زندگي مي             

اقامتگاه معمولي افرادي كه در زمان سرشـماري بـيش از يـك اقامتگـاه               . اقامتگاه ديگري نداشته باشد   
 . برند ترين مدت سال را در آنجا به سر مي دارند، محلي است كه بيش

سـازي،      هـاي راه    روزي در نزديكـي محـل فعاليـت         ها و كارگراني كه به طور شـبانه         مهندسان، تكنسين  
هـاي    كنند، مشروط بـر آنكـه محـل         زندگي مي ... در چادر، كمپ، كاروان و      ... گاز و   كشي  ولهسازي، ل   سد

مزبور اقامتگاه معمولي آنان تلقي شود، در همان جا به عنوان خانوار معمولي ساكن يا خانوار دستجمعي                 
  .  ]شوندمي[اي سرشماري   غير مؤسسه

اند و به تنهايي يا به صـورت عـضوي از يـك     همحصالني كه به قصد تحصيل، خانوار خود را ترك كرد    
 زندگي  ]مامور[ي كار     در حوزه ) اي  اي يا غير مؤسسه     مؤسسه(خانوار معمولي ساكن يا خانوار دستجمعي       

 . ]شوندمي[كنند در همان جا سرشماري  مي
  ]استدر پايان تاكيد شده[ 

كنند، ممكن است     اي زندگي مي    جمعي مؤسسه ها افراد به عنوان اعضاي خانوار دست        در داخل مؤسساتي كه در آن     
اي بـه     افراد اين خانوارها را جزو خانوار دسـتجمعي مؤسـسه         . يك يا چند خانوار معمولي نيز سكونت داشته باشند        

هـا،      ن  به طور مثال، در داخل پادگا     . حساب نياوريد و جداگانه و تحت عنوان خانوار معمولي ساكن سرشماري كنيد           
داران سكونت دارند كـه هـر كـدام بايـد بـه       ها، احتماالً تعدادي از خانوارهاي افسران و درجه        ر آن ها و نظاي    پايگاه

همچنين سرايدار يك آسايشگاه رواني كه در آنجـا         . عنوان يك خانوار معمولي ساكن مورد سرشماري قرار گيرند        
سـرايدار برحـسب مـورد، بـه        اين  . شود  كند، عضو خانوار دستجمعي آن آسايشگاه رواني محسوب نمي          زندگي مي 

كننـد، يـك خـانوار معمـولي سـاكن تلقـي              تنهايي يا به همراه اعضاي خانوار خود كه در همان مكان زندگي مي            
    ". شود مي
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  :) كشورهاي خارجي(مطالعه تطبيقي

 كشور بررسي شده ، محل اقامت معمولي حاضـران موقـت درخـانوار ، توسـط هفـت                   15در   *
 .است اندونزي ، استراليا ، بليز ، مصر و آفريقاي جنوبي پرسيده شدهكشور فيليپين ، تركيه ، 

به شـرح  را ) اعضاي خانوار  (  روش انتساب افراد به خـانوار  2006كانادا در سرشماري     *
 :تعريف كرده است زير 

است كه ، همه افرادي كـه معمـوال در ايـن جـا            كشور در معرفي اعضاي خانوار تاكيد كرده      اين .1
 .آيند عضو خانوار به حساب ميند شامل نوزادان و افراد هم اتاقكنزندگي مي

گردند ، حتـي    برميخود  ) خانوار(دانش آموزاني كه طي سال تحصيلي براي زندگي نزد والدين            .2
 . ، عضو خانوار هستنداگر مدتي را به منظور تحصيل از خانوار دور باشند

توسط والـدين نگهـداري     ) نوبتي  (ور مشترك   اند و به ط   ها جدا شده  فرزنداني كه پدر و مادر آن      .3
شوند كه بيشترين مدت سال را در آنجا به سـر      ها درخانواري سرشماري مي   شوند ، اين بچه   مي
 ، نـزد خـانواري   باشـد  مـساوي  نبرند ، اگر مدت زمان نگهـداري توسـط هريـك از والـدي        مي

 .اند در آنجا بوده2006 مي 16شوند كه در تاريخ سرشماري مي

ج ها يا هم خانه هايي كه براي كار يا تحصيل در محل ديگري هستند اما به صـورت دوره                    زو .4
 .شوند در همان محل سرشماري ميگردند باز مي مورد سرشمارياي به محل

 . ، عضو خانوار هستندبرندكه معموال در اين آدرس به سر مي) داراي مجوز اقامت (مهاجران  .5

 .كنندن ها كه نزد اين خانوار  زندگي ميپناهندگان و افرادي از فاميل آ .6

خارجياني كه مجاز به كار يا تحصيل در كانادا هستند با اعضاي خانواده آنها كه در اين مكـان                    .7
 . ، عضو خانوار هستندكنندزندگي مي

خـانوار   (كنند اما در حـال حاضـر در يـك موسـسه           افرادي كه معموال دراين مكان زندگي مي       .8
اگر مدت اقامـت آن هـا در        ....) مثل خانه سالمندان،بيمارستان و   ( كنند   زندگي مي  )اي  موسسه

 . ماه باشد6آن مكان ها كمتر از 

 هستند ، با اين شرط كه معموالمحـل ديگـري بـراي             نزد خانوار    2006 مي   16افرادي كه در     .9
 . ، عضو خانوار هستند نداشته باشندزندگي 

  :افراد زير را عضو خانوار به حساب نياوريد *
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مثل مهمان ها و كـساني  (  به طور موقت دراين مكان حضور دارند    اماافرادي كه اقامتگاه ديگري دارند،       .1
  .)شودكه اينجا براي آن ها اقامت گاه دوم تلقي مي

 ، در   )تجـارت به عنـوان مثـال       (مدتيكنند و در حال حاضر براي       كساني كه دركشور ديگري زندگي مي      .2
 .كننداين مكان زندگي مي

 هادر سياسي كشورهاي ديگر و خانواده آنكا .3

  
  :اگر محلي وجود دارد كه هيچ كس در آن اقامت ندارد *

در جـاي ديگـري در       ،   2006  مـي  16اگر محلي وجود دارد كه همه افـراد آن در            .1
كنند يا كـادر سياسـي كانـادا در كـشور هـاي             كانادا ، يا در كشور ديگر زندگي مي       
 .مت بگذاريدديگر هستند دور اين قسمت را عال

  
   : "وضع اقامت اعضاي خانوار"مطالعه تطبيقي 

  
در ذهـن دارد، بـا اسـتفاده از نقـشه هـاي آمـاري و                ) خـانوار   (مامور آمارگير با مفهوم روشني كه از واحد آماري          

ي نمايـد  در نخستين گام او بايد انواع خانوار را شناساي  . رساند  است خود را به خانوار مي     هايي كه فرا گرفته   آموزش
سـپس بـستگي هريـك از    . تعريف نمايـد  )خانوار معمولي در(و در صورت نياز فردي را به عنوان سرپرست خانوار           

  . است مشخص نمايد اعضاي خانوار را كه با دقت بر اساس آموخته هاي خود شناسايي كرده
 ، در   ي خـانوار گفتـه شـد      باشد ، طبق آنچـه در مـورد اعـضا          اعضاي خانوار يكسان نمي     همه معموال وضع اقامت  

 قابـل   در زمـان سرشـماري   اقامت آن ها وضع حاالت زير براي اعضاي خانوار به لحاظ سرشماري هاي مختلف ،   
  :طرح است 

 
 سوال مربوط به وضع اقامت اعضاي 1375 و 1385هاي در سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سال) الف 

:هاي مورد پرسش در اين خصوص عبارتند از شماري گزينهاست در اين دو سريكسان بودهتقريبا خانوار   
  :حاضر .1

منظـور از اعـضاي حاضـر آن        "است  آمده)  132ص  ( 1385 درراهنماي مامورسرشماري عمومي نفوس و مسكن     
 ، در محل اقامت خانوار حضور دارند و يا در محـل كـار،               ]مامور[است كه در زمان مراجعه       دسته از اعضاي خانوار   

   . "گردندبه محل اقامت خانوار باز مي....هستند كه بعد از پايان كار روزانه ، تعطيل مدرسه و . ..مدرسه و
   :غايب موقت .2

افرادي كه براي استراحت ، گردش ، زيارت ، ديدار دوستان و بستگان ، ماموريت اداري يا آموزشي ، انجام امـور                      "
اند و هنگـام سرشـماري در     طور موقت خانوار را ترك كرده     شغلي ، بستري شدن در بيمارستان و موارد مشابه ، به            
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" .هـا كـه هنـوز در زايـشگاه هـستند          مادران و نـوزادان آن    . برند  به سر مي  ) داخل يا خارج كشور     ( محل ديگري   
 داخل يـا خـارج      " همان صفحه ، تاكيد    1375مامور سال   در راهنماي   .  ) همان صفحه  1385راهنماي مامورسال   (

  .است شدهآورده ن"كشور 
  :خارج از كشور .3

رود پس از پايان تحصيل يا كار به محل         افرادي كه درخارج از كشور به كار يا تحصيل اشتغال دارند و انتظار مي             "
الزم بـه  ) .   همـان صـفحه   1385راهنماي مامور  ( .] ر گيرنددر اين گروه جاي مي[ "اقامت خانوار خود برگردند

، انتظار بازگشت آن ها به خـانوار مـورد تاكيـد قـرار               ) 110ص   (1375امور سال   يادآوري است كه در راهنماي م     
  .نگرفته است 

  :ساير .4
در ساير  [ ".........)افراد گم شده و   ( هاي باال قرار نمي گيرند ،       آن دسته از اعضاي خانوار كه در هيچ يك از گروه          "

دي كه براي كار يا تحصيل در خارج اقامت دارند نيـز            است ، افراد تبعي افرا     ، همچنين تاكيد شده    ]شوند  آورده مي 
شود ، در راهنمـاي مـامور سـال         يادآور مي ) .  همان صفحه    1385راهنماي مامور سال    . ( گيرند  در ساير جاي مي   

   .اند  مورد اشاره قرار گرفتهداخل پرانتز ، اسرا و مفقود االثرها  همان صفحه ، به جاي افراد گم شده ، در1375
  :است  در مورد وضع اقامت اعضاي خانوار آمده54 ص 1365در راهنماي مامور سرشماري سال )  ب
  :گيرد تحت عنوان وضع اقامت شرايط افراد از دو ديدگاه مورد پرسش قرار مي"

 هـاي زيـر معرفـي شـده       اول وضعيت حضور يا عدم حضور افراد در خانوار كه در راهنما با كد              *
 .است

 ".در ارتباط با جنگ تحميلي ، پناهندگي و معاودت است دوم وجود جابجايي  *
 بـه شـرح     9 و   8در ارتباط با هريك از اين دو مورد يك ستون از فرم خانوار اختصاص يافته ، كه در ستون هاي                     

 : است زير آورده شده
 :  است  شامل موارد زير بوده8ستون  

  :حاضر  .1
ارند كه در زمان مراجعه مامور در محل اقامـت خـانوار حـضور              منظور از اعضاي حاضر ، آن دسته از اعضاي خانو         

بـه محـل اقامـت    .....هستند كه بعد از پايان كار روزانه ، تعطيـل مدرسـه و     ....دارند و يا در محل كار ، مدرسه و يا         
 .گردندخانوار باز مي

  :غايب موقت  .2
  :غايبان موقت عبارت اند از 

 ، ديدار دوستان و بـستگان ، ماموريـت اداري ، انجـام امـور                افرادي كه براي استراحت ، گردش ، زيارت        -
اند و هنگام سرشـماري در      شغلي ، بستري شدن در بيمارستان و موارد مشابه ، موقتا خانوار را ترك كرده              

  .برندمحل ديگري به سر مي
 .نوزادان و مادران آن ها كه هنوز در زايشگاه هستند -
  شامل افسران ، درجه داران ، پاسداران ، سربازان ، اعـضاي بـسيج        كليه افراد نيروهاي نظامي و انتظامي      -

 .برند ها و يا درجبهه به سر ميها ، پاسگاهكه در زمان سرشماري در پادگان ها پايگاه... مستضعفين و
 :اسير جنگ تحميلي .3
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حـال حاضـر در     انـد ، و در      نيروهاي عراقي درآمـده   افرادي هستند كه در جريان جنگ تحميلي به اسارت           منظور
    .برنداسارت به سر مي
 :مفقوداالثر جنگ تحميلي .4

اند و خانوار از سرنوشت آنـان  مفقوداالثر شده كه در رابطه با جنگ تحميلي  استآن دسته از اعضاي خانوار منظور
 .هيچ گونه اطالعي ندارد

 :خارج از كشور .5
 .دارند منظور افرادي است كه درخارج از كشور به تحصيل يا كار اشتغال 

 :ساير .6
ايـن گونـه افـراد عبارتنـد از         . شـوند   گيرند ، سـاير منظـور مـي       هاي باال قرار نمي   افرادي كه درهيچ يك از گروه     

عالوه بر اين ممكن است افرادي بـه عنـوان اسـير    . اشخاصي كه در بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها به سر مي برند            
  . آنان در ارتباط با جنگ تحميلي نباشد داالثر شدنيا مفقود االثر اعالم شوند كه اسارت يا مفقو

 
 :  است شامل موارد زير بوده 1365پرسش نامه خانوار در سال  9ستون  

 :مهاجر جنگ تحميلي  .1
شود كه از آغاز جنگ تحميلي عـراق عليـه   در اين سرشماري مهاجر جنگ تحميلي به كسي اطالق مي  

است و در زمان سرشماري در محلي غيـر از آبـادي يـا              هايران حداقل يك جابجايي به دليل جنگ داشت       
  .شهري كه به دليل جنگ آنجا را ترك كرده است ، اقامت داشته باشد 

 :پناهنده  .2
انـد ،   دراين سرشماري ، عالوه بركساني كه به طور رسمي به جمهوري اسـالمي ايـران پناهنـده شـده                  

  .ند شوافرادي نظير آوارگان افغاني نيز پناهنده محسوب مي
 :معاود  .3

  . شود اند ، معاود اطالق ميبه كليه افرادي كه از طرف دولت عراق به ايران رانده شده
 :هيچكدام  .4

  .گيرند كد هيچكدام ميگيرند ، جاي نميهاي باال  از گروهيك كساني كه در هيچ
  :است در مورد اين ستون بر نكات زير تاكيد شده

 مهاجرجنگ تحميلي هم باشد ، معاود يا پناهنده بودن او در            اي ، كه معاود يا پناهنده   تيدرصور *
 .شود نظر گرفته مي

براي افراد اسير يا مفقوداالثر ، اعم از اين كه اسارت يا مفقود االثر شـدن آنـان در رابطـه بـا                        *
وضعيت آنـان را قبـل از       )  گرفته باشند  6يا  4و3 كد   8در ستون   ( جنگ تحميلي باشد يا نباشد      

براي افرادي كه در ندامتگاهها يـا       . وداالثر شدن بپرسيد و كد مربوط را بنويسيد         اسارت يا مفق  
وضعيت آنـان را بـر اسـاس آخـرين          ) اند گرفته 6 كد   8در ستون   (برند  ها به سر مي   بازداشتگاه

 .اطالع خانوار تعيين كنيد و كد مربوط را بنويسيد 
 در مـورد وضـع اقامـت اعـضاي          36 ص 1355 در مجموعه مدارك سرشماري عمومي نفوس و مسكن سـال           )ج

  :است خانوار توضيح مختصري به شرح زير آورده شده
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 منظـور  2كـد    و براي اعضايي كه طبق تعريف اين راهنما غايب موقت هـستند    1براي اعضاي حاضر خانوار كد      "
  .كنيد 

  :غايبان موقت عبارتند از 
انـد و در  وقتـا خـانوار را تـرك كـرده     زيـارت م ياخانوار كه براي استراحت ، گردش   از  ي  ياعضا *

  .هنگام سرشماري نزد خانوار خود نيستند
اعضايي از خانوار كه براي كار يا ماموريتي در داخل كشور موقتا در خانوار نيـستند و از غيبـت                     *

 .گذرد مستمر آنان تا روز سرشماري كمتر از سه ماه مي
از كشور هستند و حداقل سالي يكبـار بـه          اعضايي از خانوار كه به منظور كسب و كار در خارج             *

 .گردندنزد خانوار خود باز مي
 .اعضايي از خانواركه در هنگام سرشماري در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند  *
 .اعضايي از خانوار كه در هنگام سرشماري به علت بيماري در بيمارستان بستري هستند *
 .اند ه خانه بر نگشتهمادران و نوزادان آنان كه هنوز از زايشگاه ب *
اعضايي از خانوار كه در هنگام سرشماري موقتا غايب هستند ولي علـت غيبـت آن هـا بـراي                     *

   .بقيه اعضاي خانوار معلوم نيست 
  
  : 1345وضع اقامت افراد در سرشماري سال )چ
 

ضاي يـك   معموال اع " در خصوص اعضاي خانوار آمده است ،         172 ص   1345در راهنماي مامور سرشماري سال      
ال ممكن است يك و يا چنـد نفـر از آنـان بـه               درمحل سرشماري اقامت دارند ولي احتما     درموقع سرشماري   خانوار
معمـولي ايـن افـراد غايـب درمحـل          در موقع سرشماري در خارج از محل سرشماري باشند چون اقامتكـاه             عللي  

در محل سرشماري از افراد غايـب موقـت          همخرج هستند ، لذا بايد        مي باشد و اصوال با خانوارمربوطه      سرشماري
بنابر اين با توجه به تعريف خانوار افراد خانوار شامل افراد حاضـر و افـراد غـايبي مـي                     . خانوار نيز سرشماري شود   

 در ".شود كه عضو اين خانوار هستند اما در موقع سرشماري موقتا غايب بوده و در محل سرشـماري نمـي باشـند        
   : افراد عضو خانوار كه به طور موقت غايب هستند به شرح زير فهرست شده اندصفحه بعدي همين راهنما

    .كه براي كسب و كار به طور موقت غايب هستنداز خانوار افرادي  *
 .اند رادي از خانوار كه براي تحصيل به خارج از كشور رفتهاف *
 .ند ا زيارت يا گردش موقتا خانوار را ترك كردهبرايكه افرادي از خانوار  *
 . اند افرادي كه براي معالجه و استراحت موقتا خانوار را ترك كرده *
اند و اقامت گـاه  ماموريت دولتي به خارج از محل سكونت رفته    انجام  افرادي از خانوار كه براي       *

 .معمولي ديگري ندارند 
كـشور  خـارج از     امـر ديگـري بـه        ماموريت دولتي ، يا هرگونه    انجام  افرادي از خانوار كه براي       *

   . اندرفته
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اسـت امـادر    عبارت مشخصي درخصوص وضع اقامت اعضاي خانوار آورده نشده  1335در راهنماي مامور سال     ) ح
 اعضاي خانوار را به طور خالصه معرفي كرده ، همچنين در اين قسمت صراحتا آمـده                 23فصل سوم راهنما ، بند      

  .  يز عضو خانوار هستندي مشترك دارند ناست ، مهماناني كه با خانوار تغذيه
  
  :نتيجه   

  
  : درصورتي كه فضاي پرسشنامه اجازه دهد و به لحاظ هزينه مربوط مشكلي وجود نداشته باشد  

o توان با چند سوال اضافي پوشش ايرانيان مقيم خارج از كـشور را در سرشـماري كامـل تـر               مي
 .كرد

o شـتند اقامـت دا  از كـشور    رج  هاي پيشين افرادي كه براي كار يـا تحـصيل درخـا           سرشماريدر 
شـوند  بيشتر افراد با همين سوال پوشـش داده          به نظر مي رسد   اگر چه   ،   شدندداده مي پوشش  
تـري از هـم وطنـان خـارج از      تا به پوشـش كامـل    هاي مربوط را بيشتر كرد    توان مولفه اما مي 

. )فاده شـود  شود براي اين كـار از نظـرات وزارت خارجـه اسـت            پيشنهاد مي ( كشور دست يابيم    
البته همواره انتظار بازگشت آن ها را بايد مالك عمـل قـرار دهـيم ، چـون بـر اسـاس روش                       

جمعيت مقيم است و كـساني را       جمعيت مورد پرسش ما در سرشماري       ) دژور(سرشماري ايران   
 . شود اند ، شامل نميكه به هر دليل بدون قصد بازگشت به خارج از كشور رفته

 

o شودپيشنهاد مي : 

o   كه براي كار يا تحصيل درخارج از كشور اقامت دارنـد  آن دسته از اعضاي خانوار   اوال 
بـا   ،) قصد عزيمت به كشور را دارنـد      ( آيند  و طبق تعريف عضو خانوار به حساب مي       

 .كد هاي جداگانه پرسيده شوند تا قابل تفكيك باشند 

o   يا تحصيل با قصد عزيمت به      به داليلي غيراز كار     آن دسته از اعضاي خانوار كه       ثانيا
بـه اعـضاي   ) ايرسـ : وضـع اقامـت    (برند ، نيز تحت عنـوان     درخارج به سر مي    كشور

 .خانوار اضافه شوند

o   سرشماري شماره ملي پرسيده شود ، ممكن است تعدادي از شـماره ملـي               درايناگر 
ر كساني كه به داليلي غي    (نيز شناسايي شود    هاي اضافي موجود در فايل ثبت احوال        
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و در سرشماري هـاي قبلـي       اند  از كار يا تحصيل با قصد عزيمت به كشور خارج شده          
   .) انداحتماال از قلم افتاده

o   كند ، بخصوص اين كه اگر درمورد علـت تر شدن پوشش كمك مي اين امربه كامل،  
  اعـالم كنـد    افـراد بيـشتري را    زياد كنكاش نشود احتمال اين كه خانوار راغب شـود           

 .شود بيشتر مي

o شودپيشنهاد مي: 

اگر مامور پـس از بررسـي كـافي مطمـئن شـد              -ها در خصوص علت عدم حضور خانوار همسايه نيز           از همسايه 
ممكن اسـت كـل      . سوال شود    –) در تمام طول سرشماري دسترسي به وي امكان پذير نيست           (غايب دائم است    

  . از سرشماري به وطن بازگرددخانوار همسايه درتمام طول سرشماري غايب موقت بوده و پس
غايبـان  با توجه به ساختار سني و جنسي ، اگر مدت زمان ترك كشور را نيز اضافه كنيم ، الگوي سني و جنـسي                         

آيد ، همچنين برخي از ويژگي هاي فردي ديگر مثل وضع و سطح سـواد               به دست مي  موقت مقيم خارج از كشور      
             .        قابل بررسي خواهد بود .... و 

فرم آزمايش سوم سرشـماري      ( .به عنوان يك مثال عملي جدول مربوط ، از كشور مصر ارائه شده است             
 ) .2010نفوس و مسكن  اين كشور 

     
  سوال هاي مصر در مورد افراد مقيم خارج از كشور                   

  سب جنساگر بله چه تعداد برح  2:                      نه1:بله  سوال  1
بـه طـور    آيا كسي از اعضاي اين خانوار         2

ا هر دليل ديگر    يtemporarily) (موقت
  كنددر خارج از كشور زندگي مي

  مرد                   زن   
  كل

كه درخارج زنـدگي     ي خانوار تعداد اعضا   3
  كنند و كشور محل اقامت آن هامي

  تعداد
  تعداد
  تعداد
  تعداد

  كشور
  كشور
  ركشو
  كشور

اي داريـد كـه كـال درخـارج         آيا همسايه   4
  مقيم باشد

  كشور  تعداد اعضا
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  :معايب 
  .يابدحجم سوال ها و در نتيجه هزينه سرشماري افزايش مي *
خانوار هايي وجود دارند كه همسايه ها ، هيچ گونه اطالعي از آن ها ندارند در نتيجـه پوشـش              *

  .امل نخواهد بودمقيم خارج از كشور ك غايب موقت ايرانيان
  :مزايا 

  .دهيم مقيم خارج را پوشش ميغايب موقت هاي افراد بيشتري از هموطن *
  
  

  منابع 
  

 ، جلد دوم مشخصات جمعيت و 1335مركز آمار ايران، گزارش خالصه سرشماري عمومي كشور درسال  -

 1340ماه  خانوار كشور، آبان            

 1364، اسفند ماه 168، جلد 1345ي عمومي كشور در سال مركز آمار ايران، گزارش خالصه سرشمار -

  جلد اول1345ماه  مركز آمار ايران، مجموعه مدارك سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، آبان -

  جلد اول1355ماه  مركز آمار ايران، مجموعه مدارك سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، آبان -

 1365ي عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران، راهنماي مامور سرشماري، سرشمار -

  1375مركز آمار ايران، راهنماي مامور سرشماري، سرشماري عمومي نفوس و مسكن  -
  1376، شهريور 1375مركز آمار ايران، نشريه نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  -
  1385هاي تهيه شده درخصوص انتخاب روش سرشماري سال گزارش -

دوژور و شيوه عمل در جهان و ايران، دكتـر محـسن سـرايي، فـصلنامه                سرشماري دوفاكتو، سرشماري     -
  .1375، پاييز 17علمي پژوهشي جمعيت شماره 

 .1 نشريه شماره–سرشماري عمومي نفوس و مسكن، ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن  با آشنايي -

  


