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جنس در سرشماري عمومي  ارزيابي گزارش سن و

  1395نفوس و مسكن 

داوود عباسي
1

  

  چكيده

گيـري ميـزان    انـدازه ارزيابي گزارش سن و جنس فعاليتي است با هدف تشخيص انواع خطـا و  
گيري سن و جنس در افراد جمعيت. از آنجا كـه دو صـفت سـن و     خطاهاي وارد شده در اندازه

هاي جمعيت هستند، ارزيابي گزارش  ها و آمارگيري ترين صفات در سرشماري جنس از بنيادي
ضـروري   ،از اقدامات مهمي است كه انجام آن در نخستين گام تحليـل جمعيـت   ،سن و جنس

هاي جمعيت شناختي، بهبود مـداوم   است. مقاله حاضر با بررسي اين خطاها با استفاده از روش
دهد. كيفيت گزارش سـن و   هاي ايران را نشان مي و مستمرگزارش سن و جنس در سرشماري

ــه سرشــماري   1395جــنس در سرشــماري  ــك ب ــر از  1390در وضــعيتي نزدي و بســيار بهت
زنان و مردان و بهبود گزارش سن   از آن بوده است. كاهش فاصله و قبل 1385هاي  سرشماري

هاي ايـن بررسـي مشـهود اسـت؛ هرچنـد كـه        به خوبي در يافته ،و جنس در مناطق روستايي
  هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله اندكي دارد. ،گزارش سن در مناطق روستايي

  

.ن، جنسي سرشماري، ارزيابي سرشماري، س سرشماري، خطا :واژگان كليدي  

   

                                                
  ايرانكارشناس سرشماري مركز آمار  - 1



  

  

 

  

  

  ١٠٢و  ١٠١ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ٤

 

  

  مقدمه

هدف از ارزيابي جمعيتي سرشماري، به دست آوردن برآوردي از كيفيت سرشماري و كيفيـت  
ارزيـابي  «پوشش و دقت محتواي اطالعاتي آن است. ارزيابي سرشماري معمـوالً بـه دو بخـش    

، گسـتردگي  »ارزيـابي پوشـش  « شود. در  ي سرشماري تقسيم مي»ارزيابي محتوا«و » پوشش
سرشماري، كم شماري و از قلم افتادگي و يا  بـيش شـماري جمعيـت و خـانوار مـورد      پوشش 

هدف، برآورد دقت و درسـتي اطالعـات بـه    » ارزيابي محتوا«گيرد. در  بررسي و ارزيابي قرار مي
  دست آمده از سرشماري است.

ها، ارزيابي گزارش سن و جنس است. دو اطالع سـن   بخشي از ارزيابي محتوايي سرشماري
و جنس از مهمترين اطالعات توليد شده در هر سرشماري هستند. اين دو اطالع عالوه بـر آن  

هايي مانند سالمندي كه خود تصويري از ساختار سني و جنسي جمعيت ترسيم كرده و ويژگي
هاي جمعيتي نيـز   اي  براي انجام ساير تحليل دهند، مبنا و پايه يا جواني جمعيت را نمايش مي

هاي مـرگ   هاي مهم و پركاربرد در تحليل جمعيت، مانند ميزان كه بيشتر شاخص هستند؛ چرا
هاي مربوط به وضع سواد و آموزش و وضع فعاليت  و مير، باروري، مهاجرت، زناشويي و شاخص

رو پـيش از  شوند. از ايـن  اقتصادي، برحسب سن و بسته به مورد به تفكيك جنس محاسبه مي
و بررسي در نتايج سرشماري، ضروري است كـه ايـن دو اطـالع    انجام هرگونه تحليل جمعيتي 

اساسي و مهم، خود مورد ارزيابي قرار گرفتـه و درسـتي و كيفيـت اطالعـات بـه دسـت آمـده        
  سنجيده شود.

در » جـنس «و » سـن «هدف مقاله حاضر نيز بررسي و ارزيابي دقت و كيفيـت دو اطـالع   
هـاي جمعيـت شـناختي و     جـنس از روش باشد. در ارزيابي صفات سن و  مي 1395سرشماري 
نـرم افـزاري     هاي موجود در بسته هاي تدوين شده در اين زمينه استفاده شده و برنامه شاخص
1PAS .به خدمت گرفته شده است  

    خطا در گزارش سن

عدم اطالع پاسخگو از سن، تحريف عمدي يا سهوي سن، كوتاهي مأمور سرشماري در كاوش و 
سن از عوامل و منابع ايجـاد خطـا در گـزارش سـن اسـت.خطا در       پرسش سن و خطا در ثبت

، »گـويي سـن   كـم گـويي و بـيش   «شـود.  هاي مختلـف ظـاهر    تواند به صورت گزارش سن، مي
  هاي رايج خطاي سني هستند.  از صورت» انباشت سني«و   »ترجيح رقمي«، »نابجايي سن«

زير سن پنج سالگي بيشتر رايـج  گويي سن خطايي است كه در ميان سالمندان و كودكان  بيش
گـويي سـن در ميـان     است. در ميان سالمندان، افزايش سن مايه منزلت اجتماعي است. بـيش 

دهد كه والدين، سن كودكان را به جاي آن كه بر حسب سـالهاي   رو روي ميكودكان نيز از آن
كننـد. بـه ايـن     ترين سالگرد تولد در آينده اعـالم مـي   كامل شده اعالم كنند، بر اساس نزديك

                                                
1. Population Analysis Spreadsheet 
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گذرد، ممكن اسـت، چهـار    ترتيب، به عنوان مثال، كودكي كه سه سال و پنج ماه از تولد او مي
  ).6-7 :1395ساله گزارش شود (پرسا، 

 گـويي كـم  يـا  گـويي  بيش به عمومي  تمايل اثر در سني توزيع يك در  نظمي بي« 1نابجايي سن
ص سن، باعث جابجايي جمعيت در بـين  ) است. در واقع خطا در تشخي7 :1395(پرسا، » سن

  شود. هاي سني پنج ساله مي سنين منفرد و گروه
 به سن نادرست گزارش به آمارگيري يا سرشماري پاسخگويان بين در گرايشي« 2ترجيح رقمي

) زوج اعـداد  كمتري حد تا يا ،5 يا 0 معموالً( خاص ارقامي به مختوم اعداد به آنان تمايل دليل
 :1395(پرسـا،   »اسـت  همـراه  سـتايش  و حرمت يا شانس با خودشان نظر از كه ي اعداد به يا

سـاله   26سال و يك فرد  20ساله سن خود را  19باشد. بنابراين ممكن است يك فرد  مي )68
سال اعالم كند. اين خطا ناشي از تمايل ذهن به گرد كردن سـن بـه اعـدادي     25سن خود را 

شوند. همچنين ممكن است، در مواردي تمايل به تغييـر   مياست كه به ارقام صفر و پنج ختم 
) وجود داشـته باشـد. تـرجيح رقمـي يـك      100و يا  7با ارزش فرهنگي (مانند  سن به ارقامي 

دهد كه سن بـر اسـاس اظهـار پاسـخگو و نـه مـدارك        روي مي  عملكرد ذهني است و هنگامي
  شناسايي ثبت شود.

 3»انباشـت كـاذب سـني   «ي  سـوي پاسـخگويان، پديـده    خاص از ترجيح اعداد و ارقامي  نتيجه
به معناي تمركز غير واقعي و نادرست جمعيت در آن سنيني است » انباشت كاذب سني«است.

اند. در مـوارد حـاد بـروز ايـن پديـده، تـورم چشـمگير         كه مورد ترجيح پاسخگويان قرار گرفته
فـرد مشـاهده   بـر حسـب سـنين من    جمعيت در سنين خاص در هرم سـني جنسـي جمعيـت   

 شود. مي

 هاي ارزيابي گزارش سن شاخص

انباشت كاذب «و » نابجايي سن«  از آنجا كه خطاهاي مربوط به گزارش سن عموماً به دو پديده
هاي مورد استفاده براي تحليل گزارش سن نيز براي سـنجش   شوند، شاخص منتهي مي» سني

از شـاخص نسـبت   » نابجايي سن«اند. در اين بررسي براي سنجش  اين دو موضوع تدوين شده
  هاي ويپل و مايرز استفاده شده است. از شخص» انباشت كاذب سني«سني و براي بررسي 

  بر اساس شاخص ويپل  بررسي ترجيح رقمي

شاخص ويپل، ميزان ترجيح و يا پرهيز از اعداد مختوم به هر يك از ارقـام دهگانـه را بـه طـور     
در روش ويپل فرض بر آن اسـت   كند. سال محاسبه مي 62تا  23خام و تقريبي براي جمعيت 

كه در صورتي كه در گزارش سن ترجيح يا تبعيض خاصي وجود نداشته باشد، فراوانـي نسـبي   
درصد فراواني كل خواهد بـود. آنگـاه روش ويپـل     10اعداد مختوم به هر يك از ارقام دهگانه، 

                                                
1- Age Shifting 
2- Digit Preference 
3- Age Heaping 
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كنـد. در صـورتي كـه     ار مقايسـه مـي  نسبت واقعي ارقام گزارش شده را با نسبتهاي مورد انتظـ 
درصد) بيشتر باشد، به معناي آن اسـت   10نسبت واقعي هريك از ارقام از نسبت مورد انتظار (

كه آن رقم مورد ترجيح و گرايش پاسخگويان بوده است و در صـورتي كـه بـر عكـس، نسـبت      
سـت كـه   هريك از ارقام گـزارش شـده از نسـبت مـورد انتظـار كمتـر باشـد، بـه معنـاي آن ا         

پاسخگويان به داليلي از اعالم سن خود به صورت اعدادي كه مختوم به آن رقم باشـد، احتـراز   
اند. با اين توضيح، شاخص ويپل درمورد گرايش به اعالم سن به اعدادي كه به رقـم صـفر    كرده

 ,Siegel&Swanson) شوند (به طور توأم) از فرمول زير بـه دسـت مـي آيـد     وپنج منتهي مي

2004:138):  
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بوده است. مقدار اين شاخص در بين  1/104در كل كشور  1395مقدار شاخص ويپل در سال 
و  0/104و در نقاط شـهري و روسـتايي بـه ترتيـب      0/104و  2/104مردان و زنان به ترتيب 

توان گفـت گـزارش    ، مي1باشند مي 105اين اعداد كمتر از   از آنجا كه كليهبوده است.  5/104
در وضعيت كامالً دقيق ارزيـابي شـده و از    1395ها در سال  سن جمعيت كشور در تمام بخش

وضعيت مطلوبي برخوردار بوده است. همچنين اين شاخص در بين مردان و زنان و نيز در بـين  
هـا دقـت    الف اندكي دارد، از اين رو گزارش سن در اين گروهنقاط شهري و نقاط روستايي اخت

مشابهي داشته است. 
1395شاخص ويپل برحسب وضع اقامت و به تفكيك جنس  ):1( جدول

  
  
  
  
  
  

: 174,9تـا   125: تقريبـاً دقيـق؛   124,9تا  110: نسبتاً دقيق؛ 109,9تا  105كامالً دقيق؛  :105كمتر از 
: كامالً نابهنجار175نابهنجار؛ بيش از 

براسـاس نظرسـازمان   « كند..  نوسان مي 500تا  100اعداد   شاخص ويپل به لحاظ رياضي در محدوده.1

ني كـامال دقيـق   هاي توزيع س باشد، داده 105ملل، اگر مقادير به دست آمده براي شاخص ويپل كمتر از

/ 9تـا   125 تقريباً دقيق، بـين  9/124تا  110 نسبتا دقيق، بين 9/109تا 105 مقادير بين. شوند ارزيابي مي

  ». گردند كامال نابهنجار ارزيابي مي 175 نابهنجار و بيش از 174

  .111ص  1389،؛ به نقل از: ضرغامي، حسين 1382مأخذ: سرايي، حسن، 

  زن  مرد  مرد و زن  شرح
  0/104  2/104  1/104  كل كشور

  9/103  1/104  0/104  نقاط شهري
  3/104  6/104  5/104  نقاط روستايي
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نمايش  1395تا  1375هاي كشور از سال  روند تحول شاخص ويپل را در سرشماري، 2جدول 
 8/108در كل كشور برابر  1375هاي اين جدول، شاخص ويپل در سال  دهد. بر اساس داده مي

شود. در اين سال اختالف شاخص ويپـل در بـين    ارزيابي مي» نسبتاً دقيق«بوده و در وضعيت 
استفاده از شناسـنامه و مـدارك شناسـايي     1375مردان و زنان نيز اندك است. در سرشماري 

ن در ايـن  بود و اين موضوع يكي از داليل كيفيت نسبتاً خوب گزارش س براي ثبت سن الزامي 
  سال بوده است.
خطاي انباشت سني، پسـرفت چشـمگيري     كيفيت گزارش سن در زمينه 1385در سرشماري 

قرار » تقريباً دقيق»  افزايش يافته و در طبقه 6/111داشته است. شاخص ويپل در اين سال به 
ن در تفاوت دقت گزارش سـن در بـين زنـا    ديگر در مورد اين سال، آن است كه  گيرد. نكته مي

يابد. خطاي انباشت سني در اين سال در بـين زنـان بيشـتر از     مقايسه با مردان نيز افزايش مي
  مردان بوده است.

هاي اخير  از نظر خطاي انباشت سني از بهترين وضعيت در ميان سرشماري 1390سرشماري 
راي و بـ  7/103كشور برخوردار بوده است. مقدار شاخص ويپل در اين سال براي كل جمعيـت  

نيـز شـاخص ويپـل     1395بوده است. در سرشماري  5/103و  8/103مردان و زنان به ترتيب 
شـود،   بوده و تفاوت مردان و زنان نيز در اين زمينه، چنانكه ديده مي 1/104براي كل جمعيت 

توان گفت، دو سرشماري اخير كشور از نظر خطـاي انباشـت    بسيار اندك است. در مجموع مي
قـرار گرفتـه و   » كامالً دقيق«زارش سن، بر اساس شاخص ويپل در وضعيت سني و دقت در گ

  اند. وضعيت مطلوبي داشته
  1375 –  1395شاخص ويپل در كل كشور به تفكيك جنس ): 2( جدول

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1375 -  95هاي كشور  تغييرات شاخص ويپل در سرشماري ):1نمودار (

  زن  مرد  مرد و زن  سال
1375  108/8 108/6 109/0 

1385  111/6 110/4 112/8 

1390  103/7 103/8 103/5 

1395  104/1 104/2 104/0 

108.8108.8108.8108.8

111.6111.6111.6111.6

103.7103.7103.7103.7 104.1104.1104.1104.1

95959595

100100100100

105105105105

110110110110

115115115115

1375137513751375 1385138513851385 1390139013901390 1395139513951395

ل
ويپ
ص 

اخ
ش
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  بر اساس شاخص مايرز ررسي ترجيح رقمي ب

در شاخص مايرز نيز همانند شاخص ويپل، فرض اساسي بر آن است، در صورتي كه در گزارش 
فراوانـي سـنين در   سن هيچ ترجيح يا تفاوتي بين ارقام انتهايي سـن نباشـد، در ايـن صـورت     

درصد فراواني كل باشد. اما در حالي كـه تمركـز اصـلي     10هريك از ارقام انتهايي بايد، تقريباً 
سـال اسـت، شـاخص مـايرز بـه       62تا  23در دامنه سني  5و  0شاخص ويپل بر ارقام انتهايي 

رش سـن در  اي  طراحي شده كه ترجيح و يا اجتناب از هر يك از ارقام انتهايي را در گـزا  گونه
دهد. عـالوه بـر آن شـاخص     ساله) نمايش مي 99تا  10سني بازتر و اختياري (مثالً   يك دامنه

  )112 :1389برد. (ضرغامي، مايرز اثر انحرافي ساختمان سني بر شاخص ويپل را از ميان مي
بـوده اسـت. ايـن شـاخص بـراي       6/1برابر  1395مقدار شاخص مايرز براي كل كشور در سال 

و بـراي نقـاط    6/1و زنان نيز به طور برابر، همين مقدار بوده و براي نقـاط شـهري نيـز    مردان 
، مقدار به دست آمده براي 1محاسبه شده است. با توجه به مقياس شاخص مايرز 7/1روستايي 

شاخص مايرز حاكي از آن است، جابجايي جمعيت در ميان سـنين منفـرد، بـه دليـل خطـاي      
انباشت سني، همگي در حد نسبتاً كم در ايـن سرشـماري اتفـاق     و گزارش سن، ترجيح رقمي 

افتاده است. همچنين از نظر دقت در گزارش سن، تفاوتي بين دو جنس وجـود نـدارد. تفـاوت    
  ميان نقاط شهري و روستايي نيز بسيار ناچيز و قابل اغماض است.

 1395شاخص مايرز برحسب وضع اقامت و به تفكيك جنس  ):3( جدول

  زن  مرد  د و زنمر  شرح
 6/1 6/1  6/1  كل كشور

 6/1 6/1 6/1  نقاط شهري

  7/1  7/1  7/1  نقاط روستايي
 : نوسانات زياد10: نوسانات متوسط؛ بيشتر از 9,9تا  3: نوسانات كم؛ 2,9از صفر تا 

                                                
تـا   0 در شاخص اصالح شده بين( 180 تا 0 تواند از به لحاظ نظري مي ]مايرز [مقدار اين شاخص.« 1

هـاي   نزديكتر باشد، همساني بيشتر در توزيـع داده  0 هر قدر رقم محاسبه شده به. در نوسان باشد)  90

به طوركلي، اگـر رقـم بـه    . بهتر استها  وجود دارد و در نتيجه، كيفيت داده 9 تا 0 سني مختوم به ارقام

وجـود  هـا   در داده  باشد، نوسانات نسبتا كمـي  9/2تا 0 دست آمده براي شاخص اصالح شده مايرز، بين

مأخـذ: كالنتـري ،   ». نوسانات نسبتا زيـاد اسـت   10 نوسانات نسبتا متوسط و بيش از 9/9 تا 3 بين. دارد

  .114ص  1389حسين،  . به نقل از: ضرغامي17ص  1377صمد؛ 

  مايرز، نصف شاخص محاسبه شده مايرز است.  توضيح: شاخص اصالح شده
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در يك بررسي تاريخي نيز، شاخص مايرز حاكي از بهبود گزارش سـن در دو سرشـماري اخيـر    
بوده كـه حـاكي از آن اسـت،     1/3براي كل جمعيت  1375در سرشماري است. شاخص مايرز 

خطا در گزارش سن منفرد در حد نسبتاً متوسط بوده، هر چند كه ميزان اين خطا چندان زياد 
هم نبوده است. در اين سال، خطاي گزارش سن در بين زنان اندكي بيشتر از مردان بوده است. 

يابد، كه چنانكه پيشتر نيـز   افزايش مي 8/4يرز به شاخص اصالح شده ما 1385در سرشماري 
هاي سني و انباشـت سـني    اشاره شد، حاكي از كاهش دقت در گزارش سن و افزايش جابجايي

  در اين سرشماري است. در اين سال نيز خطاي گزارش سن در بين زنان بيشتر از مردان است.
باشد. مقدار  بهبود گزارش سن مي، شاخص مايرز گواه بر 1395و  1390هاي  اما در سرشماري

بوده كه در مقياس شاخص مايرز بـه   6/1شاخص مايرز در هر دو سرشماري براي كل جمعيت 
باشد. تفاوت ميان زنـان و مـردان در    مي» نسبتاً كم«هاي سني به مقدار  معناي وقوع جابجايي
 از ميان رفته است.  1395گيري سن، در سرشماري  موضوع دقت در اندازه

  

  1375 - 1395شاخص مايرز در كل كشور به تفكيك جنس ): 4( جدول

  زن  مرد  مرد و زن  سال
1375  3/1 3/0 3/4 

1385  4/8 4/2 5/4 

1390  1/6 1/6 1/7 

1395  1/6 1/6 1/6 

  : نوسانات زياد10: نوسانات متوسط؛ بيشتر از 9,9تا  3: نوسانات كم؛ 2,9از صفر تا 

  

  

  

  

  

  

  1375 - 95هاي كشور  شاخص مايرز در سرشماريتغييرات ): 2نمودار (

  

3.1

4.8

1.6 1.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1375 1385 1390 1395

ز
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  هاي سني پنج ساله در كل كشور بررسي جابجايي سني براساس گروه

هاي سني، شاخص نسبت  چنانكه پيشتر گفته شد، شاخص مورد استفاده براي تحليل جابجايي
اين شـاخص    شود. روش محاسبه هاي سني پنج ساله محاسبه مي سني است كه بر مبناي گروه

به دو شيوه بيان شده است. در اين مقاله، شاخص نسبت سني از دسـتور زيـر محاسـبه شـده     
) كه در آن انتظار بر آن است كه در صورت درستي گزارش سن، جمعيت 29 :1384(ميرزايي، 

  :1هاي سني قبل و بعد از آن گروه باشد هرگروه سني پنج ساله، نصف مجموع گروه

A.R= 
∑ ���

�
�
�

 ×(∑ �� ∑ �)����
��

�
��

� 100     )2(  

در استفاده از اين شاخص، بايد توجه داشت كه در شرايطي كه باروري در حال كـاهش اسـت،   
شود و هرم سني، طرحي گنبـدي شـكل    كاهش باروري محدود مي  قاعده هرم سني به واسطه

سني كـه عمومـاً مربـوط بـه سـنين جـواني و        ها، يك گروهكند. در اين گونه جمعيت پيدا مي
دهـد. ايـن گـروه سـني بـه طـور        نسالي است، بزرگترين گروه سني جمعيت را تشكيل مـي ميا

تر از خود بزرگتر است و شاخص نسبت سني بـراي ايـن گـروه،    طبيعي از سنين باالتر و پايين
هاي سني و خطـا   بزرگتر از عدد صد خواهد بود، بدون آن كه اين موضوع لزوماً بيانگر جابجايي

تر از اين گروه سني خـاص، انحرافـات شـاخص    همچنين در سنين پاييندر گزارش سن باشد. 
  نسبت سني از عدد صد، تا حدودي متأثر از نوسانات باروري است.

هاي سني پنج سـاله و شـاخص دقـت     هاي نسبت سني و نسبت جنسي بر حسب گروه شاخص
براي كل كشور، نقـاط شـهري و   3به تفكيك جنس همراه با شاخص ارقام تلفيقي2سن و جنس

                                                
  شود: زير تعيين مي  نسبت سني از رابطه  محاسبه  در شكل ديگر، نحوه.1

A.R = 
5�a

�
�×(5�a-5�5�a�5�a+5)

�100 

Source: Siegel & Swanson, 2004, p147. 
  

2. Age Accuracy Index, AAI. 
است  100 سني از عددهاي  سني هر يك از گروههاي  اين شاخص ميانگين بي عالمت انحرافات نسبت

 :شودكه از دستور زير محاسبه مي

A.A.I = 
∑|�.������|

 
 

 .هاي سني است كه مجموع آنها در صورت كسر قيد شده است تعداد نسبت nدر اين فرمول، 

  .؛ نقل به مضمون122 ص 1389ضرغامي، حسين، : ، به نقل از40ص 2005 پوستون: مأخذ
 

3. Join Scores Index, JS. 
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ايـن جـداول،    ارائه شده است. بر اساس اطالعـات منـدرج در   7تا  5نقاط روستايي در جداول 
و بـراي   5/17، براي نقـاط شـهري   0/16براي كل كشور  1395شاخص ارقام تلفيقي در سال 

ئـه شـده   باشد. با توجه به مقياسي كه براي شـاخص ارقـام تلفيقـي ارا    مي 9/21نقاط روستايي 
است، اعداد مربوط به كل كشور و نقاط شهري حاكي از دقت خوب در گـزارش سـن (از نظـر    

باشند. كيفيت گزارش سن در نقاط شهري بـه طـور مشـخص بهتـر از      هاي سني) مي جابجايي
نقاط روستايي است و گزارش سن جمعيت روستايي مطابق مقياس ارقام تلفيقـي در وضـعيت   

  چنداني ندارد.  فاصله» دقيق«د؛ هرچند كه تا آستانه وضعيت شو ارزيابي مي» نادقيق«
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
هـاي نسـبت    اين شاخص توسط سازمان ملل متحد ابداع شده و بر اساس دستور زير از تركيب شاخص

  شود. سني و نسبت جنسي ساخته مي

 ارزيـابي » دقيـق «باشد، ساختارسني  20هاي تجربي اگر شاخص ارقام تلفيقي كمتر از  بر اساس تحليل«

شـود. اگـر بـراي ايـن      تلقـي مـي  » نـادقيق «باشد، ساختار سني  40تا  20شود. اگر اين شاخص بين  مي

  »ارزيابي خواهد شد.» بسيار نادقيق«به دست آيد، ساختار سني  40شاخص عددي باالتر از 

 )Siegel& Swanson, 2004, p605& 150-151(  

قـام  بـراي شـاخص ار   20 به دست آمـدن رقـم كمتـر از   « :.اند ئه كردهااما برخي منابع مقياس ديگري ار

 25 بين  چنانچه براي اين شاخص رقمي. تركيبي نشانه دقت درحد خوب، درگزارش سن وجنس است

به دست آيد، نشـانه دقـت درحـد كـم      50به دست بيايد، نشانه دقت درحد متوسط و اگر بيش از 50 تا

 )51 : 1384ميرزايي، (. »باشد مي

 

شاخص ارقام 

 تلفيقي

�3 =  
ميانگين قدر مطلق تفاوت 

 نسبتهاي جنسي متوالي
 + 

ميانگين قدر 

مطلق انحراف 

نسبتهاي سني 

مردان از عدد 

100 

ميانگين قدر 

مطلق انحراف 

نسبتهاي سني 

زنان از عدد 

100 

 + 
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1395 نسبت هاي سني و جنسي براي كل كشور ):5(جدول   

 

 
  ، بسيار نادقيق40:، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20شاخص ارقام تلفيقي: كمتر از 

  

 سن
 نسبت  )100 عدد از( سني نسبت انحراف  سني نسبت

  جنسي
 نسبت انحرافات

  زنان  مردان  زنان  مردان  جنسي
  كليه
  سنين

    

102.7 

 0-4 - - - - 106.0 - 

5-9 100.2 100.5 0.2 0.5 105.1 -0.9 

10-14 95.9 95.8 -4.1 -4.2 104.8 -0.3 

15-19 90.6 90.1 -9.4 -9.9 104.2 -0.6 

20-24 93.4 93.8 -6.6 -6.2 102.6 -1.6 

25-29 109.4 109.4 9.4 9.4 102.1 -0.5 

30-34 112.5 113.3 12.5 13.3 101.9 -0.2 

35-39 99.9 99.5 -0.1 -0.5 103.1 1.2 

40-44 93.4 92.6 -6.6 -7.4 104.0 1.0 

45-49 102.5 102.2 2.5 2.2 103.2 -0.9 

50-54 95.8 96.1 -4.2 -3.9 101.3 -1.9 

55-59 103.5 103.7 3.5 3.7 99.4 -1.9 

60-64 101.1 99.9 1.1 -0.1 97.1 -2.2 

65-69 88.7 95.2 -11.3 -4.8 89.6 -7.5 

70-74 - - 0.0 0.0 94.2 4.5 

75+ - - - - 107.2 - 

 AAI 5.1 = AAI - 1.8 = 5.5 - - ميانگين

 J.S(  16.0( تلفيقي ارقام شاخص
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 1395 ): نسبت هاي سني و جنسي براي نقاط شهري كشور6جدول (

  ، بسيار نادقيق40، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20كمتر از شاخص ارقام تلفيقي:    

 

  

  

  

  

  سني نسبت سن
  سني نسبت انحراف
  )100 عدد از( 

 نسبت
  جنسي

 انحرافات
 نسبت
  زنان  مردان  زنان  مردان  جنسي

  سنين  كليه
   

101.8 

 0-4 - - - - 105.6 - 
5-9 100.3 100.4 0.3 0.4 105.1 -0.5 

10-14 95.8 95.1 -4.2 -4.9 104.8 -0.4 

15-19 92.3 90.7 -7.7 -9.3 102.6 -2.2 

20-24 90.0 92.3 -10.0 -7.7 97.5 -5.1 

25-29 108.4 109.3 8.4 9.3 98.3 0.8 

30-34 115.4 115.3 15.4 15.3 100.3 2.0 

35-39 100.0 99.4 0.0 -0.6 102.4 2.1 

40-44 92.3 91.3 -7.7 -8.7 104.1 1.7 

45-49 103.3 102.8 3.3 2.8 104.0 -0.1 

50-54 97.0 97.2 -3.0 -2.8 102.8 -1.3 

55-59 102.6 103.4 2.6 3.4 101.3 -1.4 

60-64 101.6 99.1 1.6 -0.9 101.1 -0.3 

65-69 88.0 93.6 -12.0 -6.4 93.4 -7.7 

70-74 - - 0.0 0.0 95.6 2.3 

75+ - - - - 101.8 - 

 AAI 5.6 = AAI - 2.0 = 5.9 - - ميانگين

 J.S( 17,5( تلفيقي ارقام شاخص
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  1395 ): نسبت هاي سني و جنسي براي نقاط روستايي كشور7جدول (

  ، بسيار نادقيق40، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20شاخص ارقام تلفيقي: كمتر از 

   

  سني نسبت سن
   سني نسبت انحراف
  )100 عدد از(

 نسبت
  جنسي

 انحرافات
 نسبت
  زنان  مردان  زنان  مردان  جنسي

  سنين  كليه
   

105.3 

 0-4 - - - - 106.9 - 

5-9 99.7 100.6 -0.3 0.6 105.2 -1.8 

10-14 96.1 97.5 -3.9 -2.5 105.1 -0.1 

15-19 86.7 88.6 -13.3 -11.4 108.6 3.5 

20-24 102.4 98.1 2.4 -1.9 116.6 8.0 

25-29 112.1 109.8 12.1 9.8 114.0 -2.6 

30-34 104.1 106.8 4.1 6.8 107.4 -6.6 

35-39 99.3 99.9 -0.7 -0.1 105.3 -2.1 

40-44 97.1 96.6 -2.9 -3.4 103.8 -1.6 

45-49 99.8 100.2 -0.2 0.2 100.3 -3.5 

50-54 91.7 92.6 -8.3 -7.4 96.3 -4.0 

55-59 106.5 104.9 6.5 4.9 93.2 -3.1 

60-64 99.4 102.0 -0.6 2.0 85.9 -7.3 

65-69 91.0 99.5 -9.0 -0.5 80.0 -6.0 

70-74 - - 0.0 0.0 90.3 10.4 

75+ - - - - 119.6 - 

 AAI 4.0 = AAI - 4.3 = 5.0 - - ميانگين

 J.S( 21.9( تلفيقي ارقام شاخص
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، حاكي از آن است 3نمودار شماره  هاي سني در هاي سني مردان و زنان در گروه بررسي نسبت
 60سالگي و  39تا  35سالگي،  9تا  5هاي سني خاص، مانند سنين  كه هرچند در برخي گروه

باشـد، امـا در بسـياري از     ) مـي 100سالگي اين نسبت نزديك به حد مورد انتظار (عـدد   64تا 
دارنـد. الگـوي ايـن    ها انحراف قابل تـوجهي از سـطح مـورد انتظـار      هاي سني، اين نسبت گروه

هاي سني در هر دو جنس مربوط به  انحراف در بين مردان و زنان مشابه است. بيشترين نسبت
 19تـا   15ساله و كمتـرين آن مربـوط بـه سـنين      29تا  25ساله و  34تا  30هاي سني  گروه
  باشد. ساله مي 44تا  40ساله و  24تا  20ساله، 

 1395و جنس در جمعيت كل كشور هاي سني بر حسب سن ): نسبت3نمودار (

  
هاي سني تا حد زيادي متأثر از ساختار سني و آثـار   چنانكه پيشتر نيز اشاره شده است، نسبت

باشند. در شرايطي كه باروري در گذشـته   ناشي از تغييرات سطح باروري بر ساختمان سني مي
ه از بـاروري بـاالي   هاي سني ك كاهش يا افزايش داشته است، طبيعي است كه بزرگترين گروه

هـاي سـني    هاي سني را داشته باشند، چرا كه از گروه اند، بيشترين نسبت گذشته برجاي مانده
هاي سني كه پس از تولد آنان، سطح باروري در جمعيـت   مجاور بزرگتر هستند؛ و متقابالً گروه

تري ي سني پايينها كوچكتري دارند، از نسبت  هاي مجاور اندازه افزايش يافته و نسبت به گروه
سـاله بزرگتـرين    29تـا   25سـاله و   34تـا   30برخوردار باشند. روشن است كه دو گروه سني 

 1370تا  1360هاي  باشند كه از باروري باالي سال مي 1395هاي سني جمعيت در سال  گروه
رد هـا بـاالتر از حـد مـو     اند. از اين رو طبيعي است، كه نسبت سني در اين گـروه  بر جاي مانده

سـاله   19تا  15هاي نوجوان، كوچكترين گروه سني گروه  انتظار باشد. همچنين در ميان گروه
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هـاي   هاي به دنيا آمده پس از آنان، به دليل افـزايش تعـداد مواليـد در سـال     نسل  همه است و
رو نسبت سـني در ايـن گـروه    گذشته، جمعيت بيشتري نسبت به اين گروه سني دارند. از اين

 است. سني پايين

تواند دليلـي بـر وقـوع     نمي، 100با اين توضيح، انحراف مقادير نسبت سني از عدد مورد انتظار 
هاي سني و خطا در گزارش سن تلقـي شـود. بـراي بررسـي بيشـتر در ايـن زمينـه،         جابجايي

 5و  4 هاي نمودارو  8تغييرات نسبت سني بين دو سرشماري اخير با رويكرد نسلي در جدول 
  شده است.مطالعه 

  1395و  1390 فكيك جنس و سن و تغييرات نسلي آنهاي سني به ت نسبت): 8( جدول

 سن
1390 1395 

   نسلي تغييرات
 1390 -  95  دوره در

  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان
0-4 - - - - - - 

5-9 95.3 94.8 100.2 100.5 - - 

10-14 92.5 92.5 95.9 95.8 0.6 1.0 

15-19 94.4 93.2 90.6 90.1 -1.9 -2.4 

20-24 109.1 111.2 93.4 93.8 -1.0 0.6 

25-29 112.9 112.6 109.4 109.4 0.3 -1.8 

30-34 97.6 98.2 112.5 113.3 -0.3 0.7 

35-39 95.0 92.6 99.9 99.5 2.3 1.3 

40-44 102.0 102.5 93.4 92.6 -1.6 0.0 

45-49 95.4 95.8 102.5 102.2 0.5 -0.3 

50-54 105.3 105.0 95.8 96.1 0.4 0.3 

55-59 100.3 98.6 103.5 103.7 -1.8 -1.3 

60-64 89.4 95.6 101.1 99.9 0.8 1.2 

65-69 89.2 90.9 88.7 95.2 -0.7 -0.4 

70-74 - - - - - - 

75+ - - - - - - 

 ميانگين

    

-0.2 -0.1 
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  1395و  1390هاي  سال هاي سني مردان در مقايسه نسبت): 4(نمودار     
 

 1395و  1390هاي  هاي سني زنان در سال ): مقايسه نسبت5نمودار (

  
زان تغييرات نسلي نسبتهاي سني در شود، مي ديده مي 5و  4هاي نمودارو  8چنانكه در جدول 

 - 2/0هاي سني مردان  بين دو سرشماري اندك است. ميانگين تغييرات نسلي براي نسبت  دوره
صرف نظر از موارد جزئي  –هاي سني  باشد. اين بدان معناست كه نسبت مي -1/0و براي زنان 

انـد و تغييـرات    نيز حفظ كرده 1395داشته اند، در سال  1390همان الگويي را كه در سال  –
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هاي سـني   كي از خطاهاي عمده در گزارش سن و جابجايي جمعيت در بين گروهبزرگي كه حا
تـوان گفـت انحرافـات بزرگـي كـه در       اين، مي خورد. بنابر ها به چشم نمي باشد، در اين نسبت

شود، ناشـي از طبيعـت سـاختمان سـني      هاي سني نسبت به عدد مورد انتظار ديده مي نسبت
كند. بديهي است  گيري سن را ارائه نمي خطا در اندازهجمعيت است ودليل روشني براي وجود 

گونـه كـه   همـان  كه اين بيان به معناي منتفي بودن وقوع خطا در گزارش سـن نيسـت، بلكـه   
 دهد، وقوع اين خطا احتماالً اندك است. نشان مي 5شاخص دقت سن مردان و زنان در جدول 

ارائه شـده اسـت. بـر     9ر در جدول هاي كشو روند تغييرات شاخص ارقام تلفيقي در سرشماري
هاي كشور در چهل سـال   سرشماري  اساس اطالعات اين جدول، شاخص ارقام تلفيقي در كليه

گذشته به طور مداوم در حال كاهش بوده كه حاكي از بهبود مـداوم دقـت در گـزارش سـن و     
ر بـه طـو   1395وضـعيت سرشـماري    ،ها بوده است. در اين مجموعـه  جنس در اين سرشماري
هـا،   ايـن سرشـماري    هاي گذشته در كشور اسـت. در كليـه   سرشماري  چشمگيري بهتر از كليه

بـه اسـتثناي    -همواره دقت اطالع سن و جنس در نقاط شهري بهتر از نقاط روستايي بـوده و  
در هـردو جامعـه همـواره در رونـد      – 1385نسبت به  1390وضعيت نقاط شهري سرشماري 

 بهبود بوده است.

هاي  شاخص ارقام تلفيقي به تفكيك مناطق شهري و روستايي در سرشماري ):9( جدول

  1355 – 95كشور: 

  نقاط روستايي  نقاط شهري  كل كشور  سال سرشماري

1355  
1365  
1375  
13851  
1390  
1395  

2/42  
8/28  
8/25  
6/20  
1/20  
0/16  

-  
9/30  
3/26  
4/19  
9/19  
5/17  

-  
2/33  
3/31  
0/26  
3/24  
9/21  

  ، بسيار نادقيق40، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20تلفيقي: كمتر از شاخص ارقام 
  

  نگارنده است:  محاسبه 1395از منبع زير نقل شده و سال  1390تا  1355هاي  مأخذ: سال

  .86ص 1392باباجاني، كاوه؛ باقري، فريده؛ فتحي، الهام؛ نورالهي، طه. 

  

  

                                                
را   1385شاخص ارقـام تلفيقـي سـال     حسين و ساعي ارسي، ايرج؛ هر دو به طور جداگانه ضرغامي-1

  .1389و ضرغامي، حسين،  1388اند. رجوع كنيد به : ساعي ارسي، ايرج  محاسبه كرده 75/19
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 نتيجه گيري

توان نكات زير را بـه عنـوان نتيجـه اعـالم      شده در اين گزارش، ميبر اساس مطالعات انجام 
  كرد:

و انباشـت جمعيـت در برخـي سـنين منفـرد،       از نظر وقوع خطاي ترجيح رقمي  •
و بر مبنـاي  » كامالً دقيق«بر مبناي شاخص ويپل در وضعيت  1395سرشماري 

از شود كه به معناي وضـعيت مطلـوب    شناخته مي» خطاي كم«با شاخص مايرز 
باشد. بنابر هر دو شاخص ياد شده، تفاوت ميان مـردان   نظر دقت گزارش سن مي

با زنان و نقاط شهري با نقاط روستايي، تقريباً از ميـان رفتـه اسـت. سرشـماري     
بـوده و   1390از نظر دقت در گزارش سنين منفرد در سطح سرشـماري   1395

هاي گذشته از دقت  هر دو سرشماري اخير به طور چشمگيري از تمام سرشماري
 اند.   بهتري برخوردار بوده

هاي سني پـنج سـاله و شـمارش جمعيـت دو      گيري  سن در گروه دقت در اندازه •
ارزيـابي  » دقيق«جنس، بر اساس شاخص ارقام تلفيقي سازمان ملل، در وضعيت 

اسـت، امـا در بخـش    » دقيق«شود. گزارش سن و جنس در نقاط شهري نيز  مي
گيري سن و جنس انـدكي از وضـع مطلـوب فاصـله دارد.      ازهروستايي دقت دراند

(هـم در نقـاط شـهري و هـم در     1395سن و جنس در سرشماري  دقت گزارش
كشـور، بهتـر     هاي گذشته نقاط روستايي) به طور قابل توجهي از تمام سرشماري

 است. 

و در نظر گرفتن تـأثير   1395ساختمان سني جمعيت كشور در سال   با مالحظه •
ات باروري بر ساختمان سني و نيز مقايسـه دقيـق آن بـا سـاختمان سـني      تغيير

رسد كـه خطـا در گـزارش سـن و جابجـايي       ، به نظر مي1390جمعيت در سال 
در سطح محدود و جزئـي   1395هاي سني پنج ساله، در سال  جمعيت بين گروه

 اي روي نداده است.  بوده و به طور قابل مالحظه
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