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 تأمالتي درباره اجراي سرشماري ثبتي مبنا در ايران

1محمدباقر عباسي  
2سيدمحمد حسيني  

  

  چكيده 

استفاده از سرشماري ثبتي مبنا به جاي سرشماري سـنتي، رويكـردي اسـت كـه بـا توجـه بـه        
هـاي   ها از يـك سـو و بـا افـزايش حجـم، تنـوع و هزينـه        هاي ثبت و ضبط داده سامانهپيشرفت 

رسـد.   ناپذير بـه نظـر مـي    هاي سرشماري به صورت سنتي از سوي ديگر، اجتناب آوري داده جمع
ديگـر كشـورها،     تر تجربه اند. اما، بررسي دقيق هاي اين رويكرد اخيراً بسيار مورد توجه بوده مزيت
 تـر و  هـاي درسـت   دهد كـه در نظـر گـرفتن آنهـا، بـه انتخـاب       شكالتي را نشان ميها و م چالش
تر كمك خواهد كرد. از جمله اين مشكالت، تفاوت كيفـي آمارهـاي ثبـت     ريزي واقع بينانه برنامه

هاي دولتي، با آمارهاي مورد انتظار در اهداف آماري است. در اين مقالـه، ضـمن    شده در دستگاه
هـاي موجـود در كشـور بـراي گـذار از       ربيات جهاني در اين عرصه، زيرسـاخت تج  بررسي نقادانه

هاي موجود، اختالف  نماييم. همچنين، برخي چالش سرشماري سنتي به ثبتي مبنا را بررسي مي
گـذار در پـيش خواهنـد بـود، بيـان        هـا را، كـه در ايـن دوره    در تعاريف و تعارض منافع سازمان

المللـي، پيشـنهادهايي    هاي بين هاي نهاد استانداردهاي جهاني و توصيه  كنيم. در پايان، برپايه مي
  شود. متناسب نيازهاي كشور، براي عبور از بعضي از اين مشكالت ارائه مي

  

ها، سرشماري غلتان، اطالعات   سرشماري، آمارگيري ثبتي مبنا، دسترسي به داده كليدي:واژگان
 فردي قابل شناسايي.
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  مقدمه .1

براي اهداف اداري، مفهومي است كـه بـا    ،هاي ثبت اداري ثبتي مبنا يا استفاده از دادهآمارگيري 
هاي ثبت داده و ظهور مفهوم دولت الكترونيك و افـزايش پوشـش و كيفيـت     پيشرفت زيرساخت

رساني به شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين  هاي ثبت شده در حين خدمت داده
هاي اجرايي و در جريان  هايي است كه يك بار توسط دستگاه مجدد از داده  استفادهنوع آمارگيري، 

آوري مجدد  اند. به اين ترتيب، با حذف نياز به جمع خدمات يا انجام وظايف، جمع آوري شده   ارائه
هـاي بسـياري از مطالعـات آمـاري را      توان هزينه اند، مي هايي كه يك بار در جايي ثبت شده داده

و نتايج حاصل از آن نمود. به عالوه، در شرايط  هعمطاليا آن را صرف افزايش كيفيت  ،داد كاهش
تواند  ترين سطح، يعني سرشماري ثبتي مبنا، مي آل، استفاده از اين نوع آمارگيري در گسترده ايده

هاي سنتي است، بر  سرشماري  هاي آماري هر كشور را كه اجراي سخت و پرهزينه يكي از چالش
مهمي براي حركـت از سرشـماري سـنتي بـه سرشـماري ثبتـي         انگيزهرف نمايد. همين امر، ط

هاي علمـي و قـانوني مهمـي وجـود دارد كـه بـدون        مبناست. در اين ميان، اما سواالت و چالش
تـوان   پاسخگويي به آنها، نه كيفيت و نه مشروعيت چنين سرشماري (يا حتي آمارگيري) را نمي

تأييد كرد.
هـا بـراي    اند، ديـدگاه روشـني از نيازمنـدي    تجربيات كشورهايي كه در اين راه گام نهاده  مطالعه

است. هر چند بايد توجه   ، در اختيار سايرين قرار داده دستيابي به چنين رويكردي در سرشماري
هـا،   هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و ... بين كشور ها در حوزه به دليل تفاوت ،داشت

در گذار از سرشماري سنتي به ثبتي  ،كه ممكن است ،ن تجربيات تنها بخشي از آن چيزي استاي
زدگي در  مبنا، در پيش باشد. از اين رو، تكيه بر اين تجربيات، بدون بررسي شرايط بومي و شتاب

ناپذير است،  هاي برگشت ها تالش مداوم و صرف هزينه گذاري و اجراي روندي كه نيازمند سال پايه
هاي  رشماري جديد شود. وجود چنين خسارتهايي ماندگار در ساز و كار س تواند منشأ خسارت مي

گيري از مزاياي يك طـرح   طعم شيرين بهره ،تواند كه رفته رفته مي ،ساختاري، درد مزمني است
تـرين كشـورها كـه     موفـق  ،ملي نوين را، به كام همگان تلخ نمايد. براي مثال بايد توجـه داشـت  

هاي جانبي را محقق  ياز از انجام سرشمارين سرشماري كامال مبتني بر ثبت اداري و بي ،اند توانسته
اند. از اين جهت، بـراي اسـتفاه از رويكـرد آنهـا،      كنند، كشورهايي با جمعيت يا مساحت كم بوده

جمعيتـي يـا فواصـل بـزرگ       كه شايد تنهـا در ابعـاد گسـترده    ،است مسائليبيني  پيشنيازمند 
هاي  ريزي چنين مشكالتي نيازمند برنامهجغرافيايي قابل مشاهده باشند. روشن است كه مقابله با 

  كامال بومي با توجه به شرايط تمدني و اقليمي موجود در كشور است. 
گام مهم ديگري براي شناخت فوايد و مشكالت استفاده از آمارگيري ثبتي مبنا (و در شكل نهايي 

ي است كـه بـراي   آن، سرشماري ثبتي مبنا) توجه به نتايج مطالعات علمي در قالب استانداردهاي
اند. در طراحي استانداردها، معمـوال سـعي بـر آن     هايي تدوين شده چنين آمارگيري و سرشماري
بررسي ميـزان موفقيـت در     براي انجام يك فعاليت ارائه شود. نحوه  است كه اهداف و اصول اوليه

در نهايـت   رعايت اصول و برآوردن اين اهداف، بخش ديگري از يك استاندارد انجـام كـار اسـت.   
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رعايت اصول و پايبندي به اهداف باشند و هم   شوند كه هم تضمين كننده پيشنهادهايي ارائه مي
امكان بومي كـردن آن بـا توجـه بـه شـرايط كـاربران، وجـود داشـته باشـد. از ايـن رو، رعايـت            

ري تـ  كـاري كـم نقـص    تا برنامـه  ،شود آنها) موجب مي  بومي شده  استانداردهاي جهاني (يا نسخه
توان تجربيـات   تدوين شود. همچنين، با ارزيابي و انطباق تجربيات ديگران با اين استانداردها، مي

هاي مقطعي حاصل از شرايط خاص زماني، مكاني و جمعيتي،  كاربردي ساير كشورها را از موفقيت
گرانـي  آيد، توجـه بـه ن   تفكيك نمود. يكي از نكات مهمي كه از مراجعه به استانداردها بدست مي

: امكـان نقـض محرمـانگي    وجـود دارد  ،مبنـا  هاي ثبتـي  از تحقق بستر آمارگيري بزرگي است كه
اي كه موجـب ايـن نگرانـي     نكته سازي نادرست اين بستر. ي پياده در نتيجه ،اطالعات شهروندان

هاي خصوصي افراد از سازماني به سازمان ديگر با توجـه بـه    است، تصميم به انتقال و تكثير داده
هاي پردازشي و ...) اسـت. حـال آنكـه     واقعيات نظام آماري كشور (نبود سرويس داده، محدوديت

اطالعات افراد   ي و ثبت چندگانهكار يكي از اهداف اصلي آمارگيري ثبتي مبنا، جلوگيري از موازي
ترين شكل اجراي اين نوع آمارگيري، ايجاد دسترسي به  است. طبق استانداردهاي موجود، صحيح

و وضع قوانيني  الزمهاي  اند. بنابراين، ايجاد درست دسترسي كه يك بار ثبت شده ،هايي است داده
  ني را به كلي رفع نمايد.تواند اين نگرا كه اين دسترسي را به دقت كنترل كنند، مي

انتقادي تجربيات ساير كشورها در گذار از سرشماري سنتي   در اين مقاله در بخش دوم، با مطالعه
اي انديشيده نشـده را   مانده كه هنوز براي آنها چاره به سرشماري ثبتي مبنا، مشكالت مهم باقي 

   هـاي دوره  اني براي سرشماريهاي جه توصيه  نماييم. سپس، در بخش سوم به مطالعه معرفي مي
را  هاييپردازيم. در بخش چهارم، با توجه به مسايل و مشكالت بررسي شده، پيشـنهاد  مي 2020

هاي موجود و سواالت مطرح شده، امكان  كنيم كه عالوه بر پاسخگويي به برخي از نگراني ارائه مي
  آورد. يز فراهم ميهاي ثبتي براي اهداف سرشماري را ن حداكثري از داده  استفاده

  مبتني بر ثبت اداري در ساير كشورها هاي سرشماري .2

هـا و بـار پاسـخگويي و دسترسـي بـه       هاي ثبتي مبنا، كاهش هزينه بزرگ استفاده از آمار حسن
هـا و   است. از سوي ديگر، مشكل اصلي، وابستگي به پوشش ثبـت داده   هاي ساالنه مجموعه داده

كليدي ديگر، زمان بسيار طوالني مورد نياز   و متغيرهاست. نكته 1ها مشكالت در تعريف واحد داده
  هايي چون سرشماري است. معموالً استفاده هاي ثبتي، در فعاليت عادي شدن استفاده از دادهبراي 

سال و تبديل شدن به سيستم كامالً ثبتي مبنا بيش از آن به  20تا  10كامل از منابع ثبتي بين 
طول خواهد انجاميد. 

  سوئد -2-1

و با ثبت جمعيت آغاز شد،  1960  روند اجراي يك سرشماري ثبتي مبنا در سوئد از ابتداي دهه
ــال        ــا سـ ــت اداري تـ ــر ثبـ ــي بـ ــامال مبتنـ ــماري كـ ــا سرشـ ــق نشـــد  2005امـ                                     محقـ

)Office for National Statistics ،2013.(  هاي مربوط به اين سرشماري،  ، داده2006در سال

1-Data unit



                ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤و و و و ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣فصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٤٤٤٤

شامل ثبت فعاليت، مشاغل، تحصيالت،  هاي مركز آمار سوئد هاي ثبتي مسكن، و داده شامل داده
، عرضه شدند.براي 1990 سرشماريجغرافيايي و   درآمد و سالمت، همراه با اطالعات پايگاه داده

هـا زيـر    ، شـهرداري 2005ها پيش از فرارسيدن سال  انجام يك سرشماري كامال ثبتي مبنا، سال
ديـد آوردنـد. هـدف، اطمينـان از     ساخت الزم را با ايجاد آدرس يكتا براي هر واحـد مسـكوني، پ  

هاي مسكن در  ملي سرزميني، داده  به هر مسكن بود. در قالب مطالعه ،تخصيص يك آدرس يكتا
  آوري شد.  سطح ملي ثبت و اطالعات صاحبان منازل مسكوني جمع

اي و اداره [هيـأت] ملـي    شان ثبـت شـدند. ادارات ماليـات منطقـه     ساكنان با شماره مسكن  همه
  ماليات، كه مسئول ثبت جمعيت در سوئد است، ثبت با شماره مسكن را معرفي كردند. 

ملي   هاي مختلفي از جمله مركز آمار سوئد، مطالعه همكاري بخش  موفقيت اين سرشماري نتيجه
  ها و مالكان، در سطح كشور بود.  ملي ماليات و همكاري مقامات محلي، شهرداريسرزميني، اداره 

قوانين مبهم، يا عدم  وجوداما يكي از مشكالت اين طرح، ثبت مهاجرت است: جايي كه به دليل 
  هايشان، كم ثبتي وجود دارد. مهاجران به خارج، براي اعالم مهاجرت و حذف داده  انگيزه

هاي  هاي اداري، ثبات [انعطاف ناپذيري] بسيار زياد محتواي ثبت ه از دادهمشكل ديگر در استفاد
هاي ثبتي، بسيار مشكل  اداري است. به اين معني كه قرار دادن متغيرهاي جديد در فهرست داده

آوري اطالعات مربوط بـه وسـايل گرمايشـي و نقليـه،      است. مثالً، سوئد از اين پس قادر به جمع
آمـار بـراي     هاي اداري وجود ندارند. همچنين، مؤسسه اين اطالعات در ثبت نخواهد بود، چرا كه

هاي ثبت شده، به ساير نهادهاي حـاكميتي وابسـته اسـت. در ايـن      نگهداري و به روزرساني داده
هاي ثبتي باشد، اعمال  ميان، اگر يك نهاد براي اهداف خود، نيازمند ايجاد تغييراتي قانوني در داده

خاص را مخدوش يا متوقف   پوشش سرشماري در مورد آن نوع داده ،ي ممكن استچنين تغييرات
  كند.

   2010سوييس: سرشماري ثبتي مبنا  -2-2

اجبـاري   2008كـه در   2007سرشماري فدرال سوييس، مصوب سال   طبق قانون بازبيني شده
آمـاري     جاي خـود را بـه سـامانه    2010هاي ده سال يكبار در سوييس، در سال  شد، سرشماري

شـوند. امـا    اي ساالنه تركيب مـي  هاي ثبتي افراد، با مطالعات نمونه متمركزي داد كه در آن داده
اجرايـي   2008بود كه در  2006هاي ثبتي مصوب  بستر حقوقي اين قانون، قانون هماهنگي داده

چنـين  هاي ثبتي، محتوا و شكل ثبت و هم هاي اجباري داده ضمن تعيين ويژگي ،شد. اين قانون
نمايـد. برخـي از منـافع حاصـل از      ها] را مشخص مـي  ها بين آنها [ثبت كننده كنترل تبادل داده

تـر   تـر؛ پوشـش گسـترده    هاي زماني كوتاه جديد عبارتند از : دسترسي به اطالعات در بازه  سامانه
بـود  پيوسته؛ به  روزرساني و توسعه فرهنگي؛ به-؛ بهبود امكان رصد موضوعات اجتماعيموضوعات

  افزايي. نسبت هزينه به درآمد (سود نسبت به هزينه) به دليل همكاري بهتر و هم
هاي ساختار جمعيتي و توسعه  هاي ثبتي، داده جديد سرشماري سوييس، مبتني بر داده  در سامانه

ها از چهـار آمـارگيري مختلـف بدسـت      شوند. اين داده آوري مي اجتماعي، به صورت ساالنه جمع
  آيند:  مي
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هـا   هـا، بخـش   آمارگيري ثبتـي؛ مبتنـي بـر جمعيـت ثبـت شـده توسـط شـهرداري         - 
  هاي فردي فدرال و ثبت ملي مسكن و ساختمان. ها]، ثبت داده [بخشداري

نفـر، كـه در    200,000اي شامل  آمارگيري جمعيت سوييس: آمارگيري ساالنه نمونه - 
آيند و  ي بدست نميهاي ثبت هاي مهمي است كه در حال حاضر از داده ويژگي  بردارنده

نمونـه،    كنند. اين اندازه سال و باالتر است كه در يك خانوارزندگي مي 15شامل افراد 
هـاي   هـاي سـوييس و گـروه    هاي آماري با دقت كافي را براي تمام بخش انجام تحليل

آوري داده به مدت پنج سـال، بـا    آورد. پس از جمع نفري و بيشتر، فراهم مي 15000
 3,000هـاي   هـايي از گـروه   هاي ساالنه، امكان انجام ارزيابي كيب نمونهگردآوري و تر
نفري، پـس از يـك سـال     140ها، واحدهاي كوچكتر  آيد. در اين گروه نفري پديد مي

ها)  ها (كانتون نفري پس از پنج سال. بخشداري 28هاي  قابل شناسايي هستند و گروه
  ي قضايي خود و با هزينه يري را در حوزهتوانند به منظور بهبود بيشتر نتايج، آمارگ مي

  خود گسترش دهند.
نفري انجام  40,000تا  10,000اي  محور: ساالنه و با نمونه-اي موضوع آمارگيري نمونه - 

هاي پنج ساله،  تا اطالعاتي را به سرشماري اضافه كند. موضوعات زير در دوره ،شود مي
زبـان،  «و » خـانواده «، »سالمت«، »تحصيالت«، »تحرك«شوند:  جايگزين يكديگر مي

اي  دوره سـالمت و سرشـماري ميـان     اي موجود دربـاره  نمونه  مطالعه». دين و فرهنگ
هـا،   مناسب نمونه  شود. به دليل اندازه ها افزوده مي  حمل و نقل هم به اين داده  درباره

و سوييس  كشور هاي قابل اعتمادي براي كل منجر به تخمين ،محور مطالعات موضوع
شود.  اصلي آن مي  هفت منطقه

هـاي سـريعي بـراي     : ابزاري جديد و منعطف است كـه پاسـخ  CHنگر  آمارگيري كلي - 

نفـري، نتـايجي    3,000اي  آورد. اين آمارگيري نمونـه  فراهم مي» جاري«هاي  پرسش
توانند به سرعت پردازش و منتشر شوند. كند كه مي براي كل سوييس توليد مي

اي منسجم از چهار عنصر اصلي است: سامانه ،در سوييس سرشماري ثبتي مبنا
  ها به اشتراك گذاشته شود؛ آمارگيري  جمعيت پايه در همه .1
اي مختلف را فراهم  فردي يكتايي كه امكان شناسايي افراد در منابع داده  وجود شناسه .2

  آورد؛
و ارتباط افراد و  خانوارهامسكن و ساختمان، كه امكان شناسايي تشكيل   وجود شناسه .3

كند؛ ها و منازل را ايجاد مي خانوار با ساختمان
شود و  مختلف مي هاي آمارگيريپذيري  اي، كه موجب مقايسه تعريف متغيرهاي هسته .4

سازد. هاي جمعيتي و جمعيت پايه را ممكن مي تعريف يكنواخت گروه
داراي اشـكاالتي اسـت.    در سـوييس هـم   ،هاي موجود، سرشماري ثبتي مبنا مزيت  با وجود همه
اند كه كوچكترين گروهي كه با اطمينـان   نشان داده سرشماريدقت اين   درباره ،ها برخي بررسي

 ،هـا  نفـر اسـت. ايـن بررسـي     140توان در آمارگيري جمعيتي سوييس انـدازه گرفـت،    خاطر مي



                ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤و و و و ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣فصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٦٦٦٦

و بيشـتر   نفر جمعيت سـاكن  15,000بيني كردند كه هر چند اين تعداد براي شهرهايي با  پيش
مورد نياز خود را   هاي ساالنه، داده در بازه ،توانند مناسب است، اما شهرهاي متوسط و كوچك نمي
نفر ساكن يا بيشتر) بايد پـنج سـال صـبر     3,000با دقت كافي دريافت كنند. شهرهاي متوسط (

ها گردآوري شده و تصويري با دقت كافي به آنها ارائه شود. تا نمونه ،كنند
گيري سـهم جمعيـت    نفري را براي اندازه 200,000  اين مطالعات، اندازه نمونه  نتيجه، همچنين

 كوچكترداند، در حالي كه شهرهاي  نفر و بيشتر مناسب مي 15,000شهرهاي بزرگ با جمعيت 
  اي با دقت كافي دريافت كنند. تا داده ،بايد چندين سال صبر كنند

بايد تا زمان  ،گيري تغييرات، حتي شهرهاي بزرگ اند كه براي اندازه نشان داده ها بررسيدر نهايت، 
گيري دقيق تغييرات الزم اسـت،   هاي چندين سال، صبر كنند. همچنين اگر اندازه گردآوري داده

  ها افزايش يابد.  نمونه  بايد اندازه

  سرشماري ثبتي مبنا در ايتاليا -2-3

در نظـر گرفتـه اسـت، سرشـماري در       براي تغيير روش سرشـماري  هايي كه ايتاليا يكي از گزينه
ها طي  كند. داده هاي ثبتي شهري را فراهم مي زماني است كه امكان استفاده از داده  چندين نقطه

شود. اين آمارگيري  آوري مي از زمان و از طريق آمارگيري پيوسته و تجمعي جمع اي گسترده  بازه
  پوشاند. ت را ميدر هر مرحله، بخشي از جمعي

شان در  ثبت جمعيتي دارند كه عالوه بر ثبت ساكنين، عضويت  در ايتاليا، سامانه ها شهرداريتمام 
شان، وقايع زندگي همچون والدت و فوت و مهاجرت را نيـز   خانوار و آدرس معمول محل سكونت

و مراكـز   وجود مرزبندي مشخص و كـد شناسـايي بـراي نـواحي    براي اين منظور . كنند ثبت مي
ها، از  هاي اين آدرس ها مورد نياز است. اگر چه كيفيت داده سرشماري و همچنين فهرست آدرس

چالش بزرگ در سرشماري ثبتي مبنا در  استاني به استان ديگر به نحو چشمگيري متفاوت است.
  هااست.  ي آدرسها  هماهنگي و بازسازي بنيادين داده ايجادايتاليا، نياز به 

  سه: سرشماري غلتان فران -2-4

فرانسه (با جمعيت نزديك به جمعيت ايران و مساحتي در حدود يك سوم ايران) تنهـا كشـوري   
كند. ايـن روش جـايگزيني بـراي سرشـماري      استفاده مي 1است كه از سيستم سرشماري غلتان

به جاي انجام شمارش به طور همزمان در سرتاسر كشور و با يـك تـاريخ    ،سنتي است كه در آن
هاي جغرافيايي، يكي پس  منطقه  گيري مستمر و تجمعي، از همه ها با استفاده از نمونه مرجع، داده

  . )United Nations ،2015( شوند اي از زمان، استخراج و ثبت مي گسترده  از ديگري و در بازه

  اصلي دارد:  اين روش دو مؤلفه
  روز رساني است؛ آ) طول زمان سرشماري، كه خود وابسته به دوره تناوب مورد نياز براي به

كه به بودجه و سطح جغرافيايي مورد نياز (كشور، ناحيه، شهرها، مناطق محلي،  نمونه، حجمب) 
  ها وابسته است.  ...) براي نمايش داده

1-Rolling census
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  اي براي: توليد نتايج در سطح ملي بوسـيله   توان يك چارچوب نمونه مي ،براي مثال در اين روش
تجميـع تعـداد كمـي آمـارگيري       اي بوسـيله  يك آمارگيري ساليانه؛ توليد نتايج در سطح منطقه

هـاي   در پي؛ و توليد نتايج در سطح نواحي كوچك، با تجميع تعـداد بيشـتري از داده    پي  ساليانه
ممكن است در تمام طول سال، يا در طول يـك   ،. يك آمارگيري ساالنهچندين ساله، ايجاد كرد

  تر انجام شود. زماني كوتاه  ماه مشخص يا در يك دوره
اي اسـت. اگـر    نيازهاي اجراي موفق سرشماري غلتان، وابسته به پيچيدگي چارچوب نمونه پيش 

نيازهاي الزم است.  اصلي، يك از پيش  باشند، وجود يك فايل آدرس  گيري، آدرس واحدهاي نمونه
ت كه يك شهر باشد، تنها داشتن اطالعاتي الزم اس  گيري بزرگتر، مثال به اندازه اما اگر واحد نمونه

معرف باشند، كفايـت كنـد.     اي كه يك نمونه هاي مختلف، به گونه براي پراكندن شهرها در سال
روش اتخاذ شـده (و در صـورت لـزوم،      مهم در اينجا، اطالع رساني به كاربران آمارها درباره  نكته

  شود. ها مي طراحي سرشماري) است كه موجب تداوم اطمينان آنها به داده
تر نسبت بـه سرشـماري    هاي زماني كوچك ها در بازه روز رساني داده غلتان، بهحسن بزرگ روش 

سنتي است. (ساالنه به جـاي ده سـاله) اسـت. همچنـين، در ايـن روش امكـان بهبـود فرآينـد         
توان موضوعات جديد مورد نياز و مرتبط را هر سال  سرشماري به صورت ساليانه فراهم است؛ مي

گيري از  هاي جديد، از آنها بهره برد. اين روش، همچنين امكان بهره اوريبه آن افزود؛ و با ظهور فن
بـه   ،هـا  هـاي مسـتمر كيفيـت داده    توانند عالوه بر ارزيابي كند كه مي هاي ثابتي را فراهم مي تيم

  آموزش كاركنان در اين حوزه هم بپردازند.  
تواند  چرا كه اين روش نمياما عيب بزرگ روش غلتان، از بين رفتن ويژگي مهم همزماني است. 

بـين نـواحي، بـه دليـل       يك تصوير يكجا از كل جمعيت ارائه دهد. به اين ترتيب انجـام مقايسـه  
تـوان بـا اسـتفاده از     هاي زماني متفاوت، بسيار پيچيده خواهد شد. هـر چنـد مـي    استفاده از بازه

ها، تصويري  بي) از روي دادهبيني و يا درونيا ميانگين و يا پيش  شگردهاي رياضي (مانند محاسبه
زمـاني مشـخص، بدسـت آورد. از سـوي ديگـر، چـون         آماري از وضعيت ميـانگين در يـك دوره  
گيـرد، ممكـن اسـت از فـرد      هـاي متفـاوتي صـورت مـي     سرشماري در مناطق مختلف در زمـان 

هيچ  پاسخگويي كه در اين مدت جابجا شده، چندين بار داده اخذ شود، و در مقابل از فرد ديگري
، يعني جامعيت نيز  آوري نشود. در نتيجه، ممكن است ويژگي مهم ديگر سرشماري اي جمع  داده

مند و دقيقي براي اجتناب از اين اتفاق صورت گيرد. به  از دست برود، مگر آن كه اصالحات روش
  اي است.  همين جهت، سرشماري غلتان، نيازمند طراحي روش اجراي پيچيده

هاي معمول را داشته باشد. به عالوه امكان تغيير  موضوعات در سرشماري  د همهتوان اين روش، مي
ها به صورت ساالنه وجود دارد. به اين ترتيب، اين شكل از سرشماري، در برابـر تغييـرات    پرسش

پذيري در طول زمان الزم باشد،  شرايط اجتماعي و نيازهاي كاربران، حتي در شرايطي كه مقايسه
هـاي چنـد سـال متـوالي      اي، بايـد داده  هاي منطقه هاست. اگر چه براي داده ر روشپوياتر از ساي

هاست. از آنجـا كـه    گردآوري و تجميع شوند، كه اين مستلزم ثبات نسبي در محتواي پرسشنامه
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ها در اين روش همواره (ساالنه) در حال به روز شدن هستند و ثبت مستمر است، اين روش  داده
قيقي است كه اجراي مستمر آن را تضمين نمايد.  نيازمند زيرساختي د

  

  دانمارك -2-5

هاي ثبت اداري به عنوان منبع آمار، به  ميالدي بحث بر سر چگونگي استفاده از داده 60  در دهه
مركـز   1986ها و توليد آمار كارآمدتر، در كشورهاي نورديك مطرح بود. در  منظور كاهش هزينه

فردي يكتا براي شناسايي آحاد جمعيت دانمارك   ايجاد و شناسه) دانمارك CPR(1ثبت جمعيت

  .)Lange ،2014( دصادر ش
هاي مركز ثبـت جمعيـت، همـراه بـا توزيـع       ، برمبناي داده1970جمعيت در   اولين آمار ساليانه

ها، امكان انتشـار آنهـا بـر     جنسي، سني و وضعيت تأهل انجام شد. به دليل وجود آدرس در داده
هاي  جغرافيايي وجود داشت. همچنين آمارهاي خانوار و مسكن و مستغالت از داده حسب منطقه

) بدست آمد. اطالعات مربوط به تحصيالت CPRبا استفاده از اطالعات ( 70  مربوط به اوايل دهه

هـاي   هاي جاري تحصيالت بوجود آمد. از سـامانه  و با پيوست داده 1970هاي سرشماري  از داده
ها (از  هاي شركت درآمد قابل استخراج است، بلكه از انطباق داده تااطالع، نه تنها ماليات و درآمد

CBRي  سامانه
هاي ثبت شده كارفرمايان به مستخدمين در قالب حقوق و مزايا، به  ) با پرداخت2

هـاي مـورد    نوعي توزيع فعاليت براي جمعيت فعال اقتصادي، قابل استخراج است. وضعيت پست
آيد، اما كيفيت آنها در بهترين سطح مورد انتظـار نيسـت    هاي مالياتي بدست مي تصدي، از ثبت

اي از اطالعـات   ، بخـش عمـده  1974شود. به اين ترتيب تـا   چون مستقيما توسط افراد اعالم مي
هـاي مسـكن در    هـا ماننـد داده   هاي ثبتي قابل استخراج بود. اما، برخـي داده  سرشماري، از داده

-1976بت اداري براي آنها وجود نداشت. با اين وجود، سرشماري نفوس دسترس نبودند چون ث
هاي ثبتي بدست آمد و شامل اطالعاتي از مسكن نبود. ، از تركيب داده1975

هاي اداري مختلف،  هاي مربوط به يك فرد در ثبت ها و تعارض داده مشكالت اتصال و تلفيق داده
انين مختلف براي رسيدگي به چنين مـواردي، در  هاي مهم بود. وضع و امتحان قو يكي از چالش

ها، از الزامات ايجاد آمادگي براي سرشماري ثبتي مبنا  هاي انطباق و كنترل داده روش  كنار توسعه
  بود. 1976در 

توان كامل دانست، از جمله به دليل فقـدان اطالعـات    را به داليل متعدد، نمي 1976سرشماري 
هاي اقتصادي در سـطح   مسكن، فقدان جزييات در اطالعات تحصيالت و اين كه اطالعات فعاليت

  هاي محلي موجود در محل كار افراد.  آوري شده بود و نه از داده ها جمع كالن از شركت

1-Central Population Register 
2-Central Business Register 
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) براي مصارف آماري و ثبتـي، و همچنـين   BDR( 1ا ايجاد ثبت مسكن و ساختماناين نقايص، ب

برطرف شدند. همچنين براي تكميل اطالعات  1981ثبت محل كار، براي سرشماري   انجام پروژه
آوري شد. به  هايي از ساير منابع ثبتي جمع مشاغل افراد كه از ثبت مالياتي بدست آمده بود، داده

هـاي تلفيـق    هاي ثبتي و بهبـود روش  ريج و با افزايش سطح كيفي و كمي دادهاين ترتيب، به تد
  داده، سرشماري كامال ثبتي مبنا در دانمارك نهادينه شد. 

سرشماري كامال ثبتـي مبنـا در دنيـا، اولـين و آخـرين         اما اين سرشماري به عنوان اولين تجربه
هـا معتقدنـد ايـن    تشر كـرد. چـرا كـه آن   عات آن را منسرشماري بود كه مركز آمار دانمارك اطال

به  -سرشماري به طور ذاتي با آمارهاي موضوعي خاص، قابل رقابت نيستند، چه از جهت موضوع
اي در  چه از جهت زمانبندي، به دليل به روز نشدن منابع مختلف داده -دليل عدم انعطاف پذيري

هـاي ثبـت    مركز آمـار دانمـارك، داده  هاي يكسان. اما با توجه به حجم باالي اطالعات ثبتي،  بازه
ها براي توليدات هاي آماري تبديل و از آن به دادههاي آماري  براي استفاده ،اداري را در موارد نياز

  نمايد.  آماري مختلف بارها و بارها استفاده مي
ايـن  » پيوسـتگي «و» مرتبط بودن«سرشماري ثبتي مبنا در دانمارك،   اما دو پرسش مهم درباره

آنجا كه آمارشناسان، حتي با وجود قانون آمـار دانمـارك،    . از)Thygesen ،1995(هاست  هداد
 ،شود توانند چندان بر مفاهيم و تعاريف مختلف در منابع ثبت اداري اثرگذار باشند، تالش مي نمي

مفاهيم مورد نظر اسـت. از سـوي     با استفاده از منابع مختلف و تخمين» مرتبط بودن«تا مشكل 
كنند و اين  هاي اداري تغيير مي ديگر، گاهي به دليل تغيير در قوانين، مفاهيم مورد توجه در ثبت

  شد. به طور موقت يا دائم تأثيرگذار با ،آمارهاي مربوط به آن مفهوم» پيوستگي«تواند بر  مي
  

  نروژ -2-6

هاي اداري به عنوان  ، مركز ملي آمار نروژ حق استفاده از داده1989با تصويب قانون آمار نروژ در 
هـاي ثبـت    . پس از آن، با پردازش داده)Andersen ،2011(مبناي آمار رسمي را بدست آورد 

سـازي ايـن    يكپارچـه هاي ثبت آماري متعددي به وجود آمد. يكي از اهداف اصلي،  اداري، سامانه
در موضـوعات آمـاري    ،واحد بود. يك ثبـت آمـاري ممكـن اسـت      هاي آماري در يك سامانه ثبت

 ،در ثبت جمعيت آماريمختلف به عنوان منبع استفاده شود. براي مثال، متغيرهاي جمعيتي، كه 
حاصل  شوند. سرشماري نفوس و مسكن، شوند و در تمام آمارهاي اجتماعي استفاده مي توليد مي
  هاي ثبتي است. سازي اين داده يكپارچه

سه منبع ثبتي اصـلي اسـت:     ، بر پايه2011هاي اولين سرشماري ثبتي مبناي نروژ در سال   داده
منبع ثبتي  30استفاده از حدود  ،ها . عالوه بر اين4و كاداستر 3، ثبت تجاري2ثبت جمعيت مركزي

3- Building and Dwelling Register 

1-Central Population Register
2-Business Register
3-Cadastre
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بزرگ ديگر (براي وضعيت اشتغال، درآمد و ...) و تعدادي منبـع ثبتـي كوچـك نيـز مـورد نظـر       
  ). 1اند(شكل  شده هاي مشترك بهم ارتباط داده اين منابع با شناسه  است. اطالعات همه بوده

  
  

  )Andersen ،2011(سرشماري نروژ   نمايي از سامانه ):1( شكل

باوجود اين، بسياري از متغيرهاي سرشماري همچنـان در دسـترس نيسـتند و بايـد بـا تركيـب       
هاي اداري، و همچنين پردازش بيشتر اطالعات، اين متغيرها را محاسبه كرد. براي  هاي ثبت داده

مختلف است.  منبع ثبتي 11هاي  متغير افراد شاغل (استخدام شده)، نيازمند داده  مثال، محاسبه
انواع استخدام را پوشـش    اين كار از دو جنبه ضرورت دارد: نخست آن كه هيچ منبع ثبتي، همه

هاي منابع مختلف، بـراي دسـتيابي بـه پوشـش و كيفيـت       تركيب داده ،دهد، و ديگر آن كه نمي
  اي مطلوب، الزم است. داده

هاي ثبتي، نقش مهمـي در ارتقـاي    با صاحبان داده ،همچنين، همكاري تنگاتنگ مركز آمار نروژ
هـاي فنـي (گـزارش مشـكالت كيفـي) و سياسـي        هاي ثبتي داشته اسـت. حمايـت   كيفيت داده

هاست. همچنين، به منظور منتفع  اين همكاري  (درخواست منابع [مالي] در صورت نياز) از جمله
هاي   هايي براي صاحبان داده ار نشستگذ هايي، مركز آمار نروژ پايه شدن طرفين از چنين همكاري

  هاي ثبتي بوده است. مسايل مربوط به داده  ثبت اداري و كاربران، براي بحث و تبادل نظر درباره
اما در كنار مزاياي شناخته شده اين نوع سرشماري، اجراي آن در نروژ هم، با مشـكالت مهمـي   

رهاي جديد، مشكل در تعريف متغيرها و پذيري در افزودن متغي روبروست. گذشته از عدم انعطاف
هاي متنوعي كه براي واحد خانوار وجود دارد، به  واحدهاي آماري در اين كشور، به ويژه در تعريف

آيد.  چشم مي

 = P صيشخ شماره شناسه

 = B تجاري شماره شناسه

 = A آدرس شماره شناسه

ساير 

ثبت
 درآمد تحصيالت

امنيت 

 اجتماعي
 افراد بيكار

ثبت 

 تجاري
 ثبت شغل

ثبت 

جمعيت  

 كاداستر

P 
P 

P P 
P 

P B 

A A 

 = P شخصي  شماره شناسه

 = B شماره شناسه تجاري

 = A آدرس  شماره شناسه
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  موفق ايجاد مركز آدرس  استراليا: تجربه -2-7

ايـن كشـور،     ويـژه اسـت، امـا امتيـاز      اگر چه استراليا هنوز اقدام به سرشماري ثبتي مبنا نكرده
ها براي  هاي امنيتي در اتصال پايگاه  زيرساختي است كه براي حذف بسياري از مشكالت و دغدغه

هاي ثبتي ارائه شده است. به همين جهت در اينجا به معرفي اين ساز و كار كه توسط  تلفيق داده
پردازيم. اين  مي ،تدارك ديده شده است ،و بخش سالمت غرب استراليا 1دانشگاه استرالياي غربي

كند. اين مجموعه  هاي مرتبط متصل مي بهداشت را با ساير مجموعه داده  ركوردهاي داده ،سامانه
 .كنـد  مركـزي را برقـرار مـي     نـام دارد، اطالعـات شـش پايگـاه داده     WADLSكه   ،داده

)Ralphs ،2011(:  

ــتان 3. ثبـــت مـــرگ 2. ثبـــت والدت 1 ــالمتي روان 4. تـــرخيص از بيمارسـ   . مراجعـــان سـ
  . شبكه اعالم ماماها 6سرطان  2. شبكه اعالم5

هاي اجرايي براي دسترسي مستقيم به ريز داده مشكل اسـت، در   از آنجا كه هماهنگي با دستگاه
هاي مختلف را ذخيره  وعه دادهركوردها در مجم  ، كه لينك به همه3اين طرح ابتدا يك فايل اصلي

قابـل   ،هـا  شود. خانوارها، فرزندان و اعضاي خانواده، همگي از طريق اين لينـك  كند، ايجاد مي مي
بـه فايـل    4يگـر  و تنها اشـاره واقعي از افراد نيست   شامل هيچ داده ،اند. اين فايل اصلي شناسايي

هـاي   كند. اين فايل به هيچ عنوان جـايگزين داده  ذخيره مي 5راه دور را براي دسترسي ازها  ه  داد
اي نيست و هيچ اطالعات قابل فهمي  شود. همچنين جايگزين هيچ مجموعه داده اصلي افراد نمي

كند، در آن وجود ندارد. حسن بزرگ اين رويكرد،  اشخاصي كه ركوردهايشان را متصل مي  درباره
هـاي امنيتـي    اي اسـت و بسـياري از نگرانـي    متمركز داده از بين بردن نياز به يك مركز عظيم و

ايكه از  سازد. اين سيستم به سادگي، ارتباط بين ركوردها از چندين منبع داده موجود را مرتفع مي
  سازد. را برقرار مي ،اند پيش وجود داشته

انه و فايل هاي فردي است. دسترسي به اين سام  حفظ امنيت داده ،يكي از اهداف اصلي اين سامانه
 اي بـراي   كميتـه   ةنيازهاي سختگيران كه پيش ،ريزان واجد شرايط اصلي، تنها به محققان و برنامه
شود. ، اعطا ميباشند كردهبررسي پاكي اخالقي را احراز 

  

1-Western Australia University 
2-Notifications
3-Master file 
4-Pointer
5-Remote
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 ده اسـت شـ مطـرح  ، ذيـل به ترتيب ،خالصهنياز مهم يك سرشماري ثبتي مبنا به طور  پنج پيش
)Tønder ،2001( :  
هـاي اداري را بـراي اهـداف     حق دسترسي بـه داده  ،. قوانين ملي مناسب كه به مركز ملي آمار1

  دهد. را مي  آماري، و ايجاد ارتباط بين منابع مختلف داده
هاي فردي. مراكز ملي آمار، نوعا مجاز به پـردازش   اي قانوني براي حفاظت از پردازش داده . پايه2

آوري نشده باشند. امـا   ها به اين منظور جمع ها براي اهداف آماري هستند، حتي اگر آن داده داده
توانند براي اهـداف غيـر آمـاري اسـتفاده شـوند.       ها پردازش شوند، ديگر نمي همين كه اين داده

ي آوري شده براي اهداف آماري، به محض انتقال به مركز ملي آمار، محرمانـه تلقـ   هاي جمع داده
  شوند. هاي شناسايي مستقيم و غير مستقيم معموالً حذف مي شوند. برچسب مي
پذيرند كه كـاهش مـوازي كـاري، كـارآيي      . مقبوليت عمومي الزم است. شهروندان معموالً مي3

هاي اداري هستند، بـه   آماري از داده  بيشتر، و بار پاسخگويي كمتر، داليل محكمي براي استفاده
ها وجود داشته باشد. اگر يكبار چنين محافظتي از دست برود،  كافي از دادهشرط آن كه محافظت 

  بازسازي اعتماد عمومي بسيار مشكل خواهد بود.
ها، مورد نيـاز اسـت. در كشـورهاي     . سيستم شناسايي واحد براي كمك به تلفيق و اتصال داده4

هاي ثبتي مورد استفاده  داده  ملي واحد) عمالً در همه  نورديك، كدهاي هويت فردي واحد (شناسه
  براي اهداف آماري وجود دارد.

  هاي جامع و قابل اعتماد براي نيازهاي اداري ايجاد شده باشد. . ثبت5
قابل استفاده باشـند، بايـد    ،براي آن كه منابع ثبت اداري در سرشماري ثبتي مبنا ،از سوي ديگر

هاي زير را برآورده نمايند:  ويژگي
اي از  آوري مجموعه نيازمند جمع ،هاي موجود در پوشش موضوعي ها. گاف اده. پوشش مناسب د1

  هاي سنتي، خواهد بود. اطالعات تكميلي، به روش
هـا و   ها/سازمان . سه واحد آماري براي بنا نهادن آمار [ثبتي مبنا] اساسي هستند: افراد، شركت2

  ها). گاه (سكونت  مسكن
  قابل اتكا. 1گذاريِ . تاريخ 3
  تواند منشأ مشكالت بزرگي باشد.  بات مفاهيم. تغيير تعاريف مي. ث4
  كافي.  ها به اندازه . كيفيت داده5
  هاي] ثبتي. . همكاري مؤثر با دارندگان [داده6
 زير مد نظر قرار گيرند  هاي مطرح در سه حوزه به هنگام استفاده از منابع ثبت اداري، بايد پرسش 
)Skinner ،2018(:  

  آماري (فرد، خانوار، مسكن، ...) و چگونگي تعريف آنها؛واحدهاي  - 

ها؛ ها و مسايل مربوط به پوشش داده جمعيت هدف اين واحد - 
تعريف متغيرها - 

1-Date stamping

2-8- پيش نيازهاي منابع ثبت اداري

2-8- پيش نيازهاي منابع ثبت اداري
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  موجود در سرشماري ثبتي مبنا  مشكالت عمده -2-9

هاي قبل و همچنين تجربيات چند كشور ديگر، به طـور   از بررسي تجربيات مطرح شده در بخش
  شود. اشاره مي ،هاي سرشماري ثبتي مبنا روي سيستم هاي پيش چالش  نكاتي درباره خالصه به

 ،ثبتـي   بايد دست كم يكي از دو منبع مهم داده ،براي استفاده از منابع ثبت اداري در سرشماري
يعني فرد و  ،يعني ثبت جمعيت و ثبت مسكن موجود باشند. سپس بايد واحدهاي آماري بنيادين

كـار بايـد    بـراي ايـن   ).Skinner ،2018(ونت) بـه يكـديگر متصـل شـوند     مسكن (محل سـك 

 ،هاي منبع موجود آوري و به داده هايمربوط به منبعي كه موجود نيست، از منابع مختلف جمع  داده
اجتناب ناپذيري است كه معمـوال در برشـمردن مزايـا و      مهم در اينجا، هزينه  متصل شود. نكته
  داده  تأمين دست كم دو پايگاه  گيرد. هزينه هاي ثبتي مبنا، مورد توجه قرار نمي معايب سرشماري

جـي  يكتا براي هر واحد مسكوني، به نحوي كه هم خرو  شامل اطالعات فردي يكتا و ثبت شناسه
هاي آنها قابل اتكا براي مصارف آماري باشد و هم براي مدت طـوالني پايـداري آن تضـمين     داده

هايي است. اين نيازمندي  هاي هنگفت برقراري و نگهداري چنين سامانه شده باشد، نيازمند هزينه
كم، چندان به چشم  با جمعيت و/يا مساحتاز آن دست مشكالتي است كه شايد در كشورهايي 

راهكارهـاي آن مـورد     يد، اما براي كشوري به وسعت و جمعيت ايران، بايد بـا دقـت بيشـتري   نيا
  بررسي قرار گيرند. 

مهم ديگر، تعريف واحدهاي آماري در منابع ثبتي مختلف است. تفاوت در تعريف مفاهيم در   نكته
هـاي تلفيـق    كنـد. بنـابراين، روش   هاي ثبتـي را بـا مشـكل مواجـه مـي      منابع ثبتي، تلفيق داده

  . )Skinner ،2018(هاي ثبتي مورد نياز خواهد بود  تري براي يكپارچه سازي داده پيچيده

يك واحد آماري   نگراني ديگر در استفاده از منابع ثبتي و تلفيق آنها، امكان حضور دو يا چندگانه
روز  اي بـه هـ  ناشي از هماهنگ نبودن بازه ،در يك يا چند منبع ثبتي است. اين مورد ممكن است

روز  هاي يك پايگاه اطالعات مالياتي ساالنه به رساني منابع مورد استفاده باشد. به عنوان مثال، داده
  شوند، اما پايگاه ثبت جمعيت يا مهاجرت، ممكن است روزانه تغيير كند.  مي

ه در هاي مربوط به يك روز خاص، مثال ساكنان يك منطق آوردن داده براي بدست ،ديگر آنكه  نكته
هاي آماري هستيم. چـرا كـه    تاريخ مشخصي كه روز سرشماري است، نيازمند استفاده از تخمين

هـاي   لزوما به تاريخ خاصي اشاره نداشته باشند. بنـابراين بايـد روش   ،هاي ثبتي ممكن است داده
  هايي از پيش تعيين و آزموده شده باشند. هاي مناسب براي چنين تخمين سازي آماري و مدل

هاي ثبتي، انعطاف ناپذيري در تعداد و تعريف متغيرهاسـت. در يـك    وديت بزرگ منابع دادهمحد
توان به فراخور، هر نوع سوالي را در پرسشنامه مطرح نمود، اما با توجه بـه   مي ،سرشماري سنتي

شوند، براي پاسخ بـه هـر    رساني ادارات توليد مي هايي كه در جريان خدمت محدوديت تعداد داده
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مورد نظـر را از    بتوان دادهسوالي در مقاطع زماني مختلف، يك منبع ثبت اداري وجود ندارد كه 
آن استخراج نمود. در صورت نياز بـه چنـين آمارهـايي، تنهـا راه، انجـام سرشـماري جـانبي يـا         

 اداري،  داده  هدف است. همچنين، ممكن است به داليلي قانوني، ثبت كننده  گيري از جامعه نمونه
نيازمند تغيير مفهوم يك متغير باشد. اگر اين تغيير بر آمار ثبت شده از آن پس تأثير گذار باشد، 

سطح رفاه  ،افتد. براي مثال، فرض كنيم مي به كلي به خطر ،هاي سرشماري پذيري تخمين مقايسه
يك خانوار در برخورداري از امكانات يـا خـدمات خاصـي تعريـف شـود. در ايـن صـورت، اتخـاذ         

هايي كه موجب تغيير الگوي استفاده از آن امكان يا خـدمت و روي آوردن بـه خـدمتي     ياستس
دهد. به ايـن ترتيـب،    پذيري در طول زمان را به شدت تحت تأثير قرار مي شود، مقايسه ديگر مي

تفكيك روندهاي موجود در سطح رفاه جامعه، از روندهايي كه بر اثر تصميمات سياسي و مقطعي 
اند، دشوار خواهد بود. به عالوه، تخمين سطح رفاه براي كساني كه در معرض خدمت  حاصل شده

  جديد نيستند، بسيار دشوار خواهد بود.
هاسـت. دو نـوع خطـا محتمـل اسـت       ها در هنگام تلفيـق داده  ديگر، امكان خطاي سامانه  مسأله

)Skinner ،2018( :  

  ندارد. خطاي مثبت كاذب: برقراري ارتباطي كه در واقع وجود
  هايي كه در واقع به هم مرتبط هستند. خطاي منفي كاذب: عدم برقراري ارتباط بين داده

 Office for Nationalو  de Bruin ،2004(در مطالعات انجام شده در هلنـد و انگلـيس   

Statistics ،2013(بيش از مثبت كاذب  ،تعداد خطاي منفي كاذب ،شده است كه اغلب   ، ديده
برخورد با ايـن خطاهـا و     هاي سرشماري تأثيرگذارند. نحوه بر تخمين ،است. هر دوي اين خطاها

ا، بـه روش اتخـاذ شـده بـراي تنظـيم پوشـش       هبرقراري تعادل بين آنها، عالوه بر تعداد وقوع آن
هـاي داده و امكانـات بـه     پايگاهارتباط   سرشماري هم وابسته است. بنابراين، بايد با توجه به نحوه

كافي براي انتخاب روش تلفيق مناسب صورت گيرد. چرا كه در آينده  خدمت گرفته شده، مطالعه
ها، به دليل  ها و وابستگي سرشماري به آنها، امكان تغيير اين روش گيري زيرساخت و پس از شكل

  .هاي سرشماري، وجود نخواهد داشت تأثير مستقيم بر كيفيت تخمين

 

  ثبتي مبنا در ايران سرشماريبر امكان  تأمالتي .3

مبنـا   به سرشماري ثبتي ،معمول  با وجود عزم مركز آمار ايران براي حركت از سرشماري به شيوه
 از جمله: ،(به عنوان يك شيوه عام) هنوز نكات جدي براي تأمل و تدبير در اين روند وجود دارد

گران به گردآوري آمار، تـابع   هنوز نگاه حكومت هاي آماري،با وجود پيشرفت دانش و روش .1,1
زماني است. يعني تالش براي داشتن تصويري بزرگ از جمعيت در  ديدگاهي سنتي مبتني بر هم

كـه تغييـرات    ،ريزي عنوان مي شود. اما واقعيت آن است با هدفي كه عموماً برنامه ،زماني خاص
بندي مفـاهيمي چـون حكمرانـي     صورتاجتماعي رخ داده به ويژه با گسترش فضاي مجازي و 

ريزي را  الكترونيكي، قاعدتاً بايد ايجاد تغييراتي كالن در نگرش به جمعيت به مثابه موضوع برنامه
موجب شود. كما ايـن كـه در كشـورهاي توسـعه يافتـه اصـوالً توسـعه يـك دغدغـه نيسـت و           
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هاي ارشادي  د را به برنامههاي دستوري (مشابه آنچه در ايران مرسوم است) جاي خو ريزي برنامه
گيـري از   يا اصوالً تبعيت از منطق اجتمـاعي، اقصـادي و فرهنگـي داده و حكمرانـان بـا فاصـله      

بي  ،اند. از اين رو گر حركت نموده تنظيم هاي اريذسياستگبه سمت  ،ريزي مقوالتي چون برنامه
تفـاوتي   ،2020 هـاي سـازمان ملـل بـراي سرشـماري      راه نيست كه نگاه جهاني و حتي توصيه

مراجعه ،يعني . چنانكه سرشماري به روش متداولداردگير با نگاه هميشگي به سرشماري  چشم
تـر گـردآوري و محاسـبه آمـاري،      هـاي مـدرن   توان در مقابل شيوه به خانوار و پرسشگري را مي

ي بـر  تر را با توجه به اين كـه عمومـاً مـاهيتي مبتنـ     هاي تازهسرشماري سنتي نام نهاد و شيوه
هاي ثبتي دارند، در يك دسته بندي بزرگ،بدون توجه به شيوه اجرا، با عنـوان سرشـماري    داده

هـاي   درباره آمار و شـيوه  ،ها ثبتي مبنا قرار داد. شايد زمان آن رسيده كه ديدگاه عمومي دولت
گردآوري آن (نظير سرشماري) دست خوش تغييري اساسي شـود. بـه عنـوان نمونـه، يكـي از      

ترين واحد جغرافيايي (آبـادي) اسـت. آيـا     اعالم دقيق جمعيت تا كوچك ،توقعات از سرشماري
  تواند به فوريت و با قطعيت اين توقع را برآورده نمايد؟  مي ،سرشماري ثبتي مبنا

در رويكـرد سرشـماري سـنتي، عمومـاً      ،نكته ديگر محتواي سرشماري است. بديهي اسـت  .1,2
كمتر است. هرچند مجموع محتوا (محتـواي نهـايي) در    ،نسبت به ثبتي مبنا ،محدوديت محتوا

برقراري تعادل بين نيازهاي آماري كاربران و ميـل بـه حـداقل      اين رويكرد (سنتي) بايد نتيجه
باشد. با اين حال در ايران، نگاه به سرشماري جمعيـت بـه عنـوان يـك      رساندن بار پاسخگويي

گاه حتي در بين طراحـان سرشـماري نيـز يـك اصـل بـديهي        )1384، زنجاني(فرصت طاليي 
شمرده شده و غالباً تالش بر غناي محتوايي سرشماري بوده است. اين غناي محتوايي (فـارغ از  

ها) در بدنه اجرايي كشور نيز تا حـدود   اين سرشماري هاي بحث كيفيت و امكان استفاده از داده
ها به نيازهـاي موسـع    در سرشماري ،تا جايي كه عموماً كاربران سعي دارند ،زيادي رسوخ كرده

توان ايـن بـاور را ناديـده     مي ،اي خود دست يابند. آيا در گذار از شكل سنتي به ثبتي مبنا داده
  گرفت؟ 

د توسعه سرشماري ثبتي مبناست. به باور سازمان ملل متحد نكته ديگر زمان بر بودن فرآين .1,3
، United Nations(نفـوس و مسـكن    2020  هـايي بـراي سرشـماري دوره   توصيه 122(بند 

طول انجامد. (همان) شايد از اين روست كه  ها به ها يا دهه سال ،) اين توسعه ممكن است2015

بسياري كشورها با وجود حركت به اين سمت، عناصر اصلي سرشماري سنتي را بـه نـوعي (تـا    
هـاي گـذار را    نمايند. آيا نظام اداري و اجرايي در ايران توان تحمل ايـن سـال   ها) حفظ مي سال

  دارد؟ 
هـاي   يكتاي مكاني اسـت. در ايـران بـا وجـود توسـعه بانـك      بحث شناسه  ،نكته مهم ديگر .1,4

است. به جز افراد حقيقي كه  ها كمتر توجه شده سازي اين بانك به هم ،اطالعاتي در ساليان اخير
هـاي اطالعـاتي مـؤثر در     شـوند، بقيـه بانـك    الجرم با شناسه يكتاي شماره ملي شناسـايي مـي  

هستند (نظير كسب و كارها) يا شناسه تعريف شده در يكتا   يا فاقد شناسه ،مبنا ثبتي  سرشماري
هاي اطالعـاتي اتبـاع خـارجي سـاكن در كشـور). در       هاي مختلف يكتا نيست (نظير بانك بانك



  

  

  

  

                ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤و و و و ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣فصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ١٦١٦١٦١٦

   

  

هاي ثبت جمعيتي، ثبت احوال و در  ها (شناسه يكتاي مكاني)، داده المللي آدرس هاي بين توصيه
مبنا هستند.  هاي ثبتي اندهي و توسعه سرشماريبراي سام ،ها نهايت درآمد به عنوان اولين داده

شـود. (همـان،    هاي متوالي افزوده مـي  هاي دولتي، گام به گام و در سرشماري معموالً سهم داده
ها و ايجاد پايگـاه   ) با وجود قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي به افراد و مكان122بند

توان الزام پايـه شناسـه يكتـاي     كدپستي، نمي اطالعات جمعيت كشور به عنوان بانك اطالعات
هاي قانوني، اعالم تغيير نشاني هنوز به پوشـش   مكاني را محقق شده دانست. اوالً، با وجود رويه

ها هنوز فاقـد كدپسـتي هسـتند. ثالثـاً، كدپسـتي امكـان        كامل نرسيده است. ثانياً، برخي مكان
را ندارد. ضمن آن كه هنوز در كشور در مورد  برآوردن نياز سرشماري ثبتي مبنا به آدرس آماري

تقسيمات كشوري، به ويژه تعريف واحدهاي جغرافيايي كوچك وحدت عملي ايجاد نشده است. 
  مبنا وجود دارد؟  آيا امكان حل مشكل شناسه مكان تا زمان اولين سرشماري ثبتي

هـاي   ي بين سامانههاي ضبط شده و اطالع رسان روز رساني مداوم داده موضوع مهم ديگر به .1,5
اي بـر   هـاي داده  نيازمنـد تعريـف سـرويس    ،ها از يكديگر) است. اين موضوع ثبت (اطالع سامانه

اي در بسـتر شـبكه ملـي     گونـه سـرويس داده   بستري امن است. با توجه به اين كه هنـوز هـيچ  
يـن  توان از آن به عنوان يك بستر آزمون شده بـراي تحقـق ا   تعريف نشده است، نمي ،اطالعات

اي موجود در كشور نيـز (ماننـد سـرويس تبـادل      هاي داده سرويس ،هدف ياد كرد. عالوه بر آن
هاي ثبت احوال و ثبت اسناد و امالك كشور) با مشـكالت   هاي ازدواج و طالق بين سازمان داده

اي بـا هـدف توليـد آمـار      هـاي داده  اي به ويژه در نبود استانداردهاي مرتبط با سـرويس  عديده
ن دسترسي فيزيكي (و نـه مبتنـي بـر سـرويس داده) بـه      تنها امكا ،روست. در شكل فعلي روبه
سـازي   نتـوان از هـم   ،شـود  هاي اطالعاتي است. اين موضوع باعث مـي  هاي موجود در بانك داده
شهر محل سكونت خـود را تغييـر داده    ،Aهاي اطالعاتي مطمئن شد. به عنوان مثال، فرد  بانك

ور هم ضبط شده است. در شكل منطقي است. اين تغيير نشاني در پايگاه اطالعات جمعيت كش
آخرين نشاني افراد را از طريق سرويس  ،هاي تعريف شده هاي اطالعاتي بايد در بازه تمامي بانك

تـوان بـه سـادگي بـه      روز نمايند. در غير ايـن صـورت مـي    اي دريافت و اطالعات خود را به داده
 ،A. مـثالً، فـرض كنـيم    اطالعات متناقص و متعارضي در مورد يك صفت در يك شـهر رسـيد  

جايي نشاني وي در بانك اطالعاتي بيماران  سالمند باشد و مبتال به يك بيماري خاص. اگر جابه
خاص ضبط نشده باشد، شاخص نسبت بيماري خاص در جمعيت شهر مبدأ و مقصد به سادگي 

به حل  موفقمبنا  سرشماري ثبتي ،اي مطمئن هاي داده مخدوش خواهد شد. آيا در نبود سرويس
 هاي اصالحي خواهد شد؟ سازي و ايجاد رويه چالش شناسايي نقاط ناهم

ها. قوانين، نقش كليـدي   ساز چالشي ديگر است: دسترسي به داده البته موضوع اخير، زمينه .1,6
هاي اداري در اهداف آماري دارند. قوانين ملي، بايد به  اي براي استفاده از داده ريزي زمينه در پايه

هـاي اداري و   دسترسي به منـابع داده   ها در زمان مقتضي، از اجازه ي مجدد دادهجاي جمع آور
استفاده از آنها براي اهداف آماري، حمايت كنند. الزم است اين قوانين، قدرتي به مركز ملي آمار 

ادبيات مركز آمار ايـران) بـه    در ها داده (= ريزها  هاي دولتي در سطح واحد داده بدهد كه به داده
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، 125ها براي اهداف آماري را داشـته باشـد (بنـد     ، و امكان اتصال داده راه شناسه دسترسيهم
)United Nations ،2015اسـت. آيـا      هاي داده ها، نيازمند وجود سرويس ) دسترسي به داده

هـاي نهادهـاي    هاي دسترسي امن به آنها در اولويـت فعاليـت   هاي داده و امكان تعريف سرويس
 هاي اطالعات هست؟ بانكمتولي 

ها، قوانين مناسب بـراي   اي و دسترسي به داده هاي داده اي سرويس عالوه بر موضوعات پايه .1,7
موضوع بسيار مهمي است. رويه جاري در نظام اداري و اجرايي كشور تا حـد   ،ها حفاظت از داده

يتي در زمان تبادل امن مخاطرات  رهبا. اما درهاي فردي هست زياد تضمين كننده محرمانگي داده
دادهايي در پـيش خواهـد    چه رخ ،هاي اطالعات آماري هاي ثبتي و نگهداري آنها در پايگاه داده
 بود؟

مبناست. بند  هاي ثبتي سازي رويه زمينه اجتماعي و فرهنگي پياده ،يكي از مسايل مهم ديگر .1,8
  تأكيد دارد: بايد مباحثه و مذاكره )United Nations ،2015(هاي سازمان ملل  توصيه 126

دهند، همواره  باز، كه منطق و فوايد استفاده از اطالعات شخصي ثبت شده در اسناد را شرح مي
هـاي   روز و فعاليـت  يك اصل كليدي تلقي شود. همچنين، مهم است كه قوانين ملـي ثبـت، بـه   

فـراد از تغييـرات و تطـورات    كـه عمومـاً ا   ،باز و شفاف باشد. اين در حالي است ،متصديان ثبت
رو  خبر خواهند ماند. از اين اي نيز بي از تبادالت داده ،اند. به همين منوال اطالعهاي ثبتي بي نظام

اي كه فراهم كننده چارچوب آماري است، از  دشوار بتوان به جز اطالعات پايه ،در وضعيت فعلي
ي كه شامل خـود اظهـاري اسـت،    هاي دغدغه عمومي براي صحت اطالعات فردي، به ويژه بخش

هاي سنتي نيز برقرار  نظير شغل و درآمد و...  اطمينان داشت. هرچند اين چالش در سرشماري
  مبنـا را دارد؟ آيـا ادلـه    است. آيا فرهنگ جامعه ما آمادگي استقرار و توسـعه سرشـماري ثبتـي   

ا محروم داشتن مردم از حق كننده كافي براي اقناع عمومي در يك مباحثه باز را داريم؟ آي ايجاب
دهند (به مانند سرشـماري)   هايي كه در اختيار مراكز آماري قرار مي خوداظهاري و انتخاب داده

 هاي منفي در پي نخواهد داشت؟  واكنش

هاست. فرض بر اين است  به فرض همراهي عمومي، يكي از مسايل ديگر مرتبط سازي داده .1,9
شود  ون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي استفاده ميكه از شماره ملي و كد پستي، وفق قان

شناسه يكتاي كسب و كار (كه حامل شماره ملي و كد پسـتي خواهـد بـود) مـورد      ،و در آينده
تحقيـق   ،ها مطمئن بود. راهكـار اصـلي   توان از انطباق تمامي داده برداري قرار گيرد، آيا مي بهره

هاست. آيا ايـن تحقيـق بايـد بـه      مزبور با پايگاه حاوي شناسههاي  هماني بين ريزدادهاين  رابطه
ها را  رفع اين مغايرت ،هاي احتمالي سفارش مركز آمار ايران انجام شود؟ در صورت وجود مغايرت

 ،ها يا از مرجع ارائه كننده داده ،) قلمداد كرد1ها سازي داده بايد جزو فرآيندهاي سرشماري (پاك
ها را در  توان فرآيند پاك سازي خودكار داده مي ،آل د؟ در حالت ايدهدرخواست تصحيح آن را نمو

 اي تعريف نمود. هاي داده سرويس

                                                
1-Data cleaning 
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در همين رابطه موضوعِ يكسانيِ تعاريف نيز از اهميت بااليي برخوردارست. اگر مرجع  .1,10
آوري معاقدام به تغيير جزيي يا كلي تعاريف خود نمايد، يا به هر دليل از ج ،ها توليد كننده داده

 ها انصراف دهد، موضوع چگونه حل و فصل خواهد شد؟ برخي داده

اگر تغييراتـي در قـوانين و مقـررات يـا سـاختارهاي اداري (نظيـر ادغـام يـا انحـالل           .1,11
استمرار  تالش برايدر مورد ملي تكليف آمارهاي ثبتي چيست؟ آيا تعهدي   ها) رخ داد، وزارتخانه

 اشت؟ توليد آمارهاي ثبتي وجود خواهد د

مبنا باشد، تكليف اقالمي كه اطالعي از آنهـا در   اگر قرار باشد، سرشماري به كل ثبتي .1,12
تشـكيل خـانوار از    ،چه خواهد شد؟ مهمترين چالش در اين راه ،منابع ثبتي در دسترس نيست

 هاي فردي است. داده

حذف پرسشنامه سرشماري سنتي، وجهه آن به عنوان يك فرصت طاليي را از ميـان   .1,13
) در 1375دارد و عمالً راهي براي پرسش سؤاالت موردي (نظير مرگ مادري در سرشماري  برمي

 دسترس نخواهد بود.

گيري بر كيفيت آمار  هاي اداري) تأثير چشم هاي منبع (ثبت كيفيت داده ،بديهي است .1,14
ي هـا  ارتقاء سطح نهادهاي آماري با هدف انجام كنتـرل  ،هاي عمده خروجي دارد. يكي از چالش

 ،هاي ثبتي است. آيـا در حـال حاضـر نهادهـاي آمـاري      هاي مرجع توليد داده دروني در دستگاه
هـاي   دارند؟ آيا سطح فناوري ثبـت  را جايگاه تأثيرگذاري در طراحي و اجراي فرآيندهاي اداري

 هاي نظام آماري هست؟ گر خواسته اجابت ،اداري در تمامي موارد

يـا   ،آوري شـده اسـت   يكپارچه و جمـع  ،راجع اصليهاي ثبت اداري در خود م آيا داده .1,15
 اي است؟   يكپارچگي و جمع آوري آن نيازمند طي روند جداگانه

  
هـاي سـازمان ملـل     در صورتي كه ترديد در تحقق هر يك از موارد فوق وجود دارد، طبق توصيه

)United Nations ،2015( به عنـوان منبـع    ،، بهتر است سرشماري نفوس سنتي129، بند

  اصليِ محك آمارهاي جمعيتي استمرار يابد.
) وجود دارد PII( 1هاي حاوي اطالعات فردي قابل شناسايي مالحظاتي در مورد داده ،عالوه بر اين

  مورد توجه قرار گرفته است. از جمله: ISO/IEC 29151كه در پيوست استاندارد 

پـردازش    نحـوه   گيـري دربـاره   تصـميم به نقش آفرينـان فعـال در    PIIالزم است صاحبان  - 
  اطالعاتشان تبديل شوند، مگر آن كه قانون تصريح ديگري داشته باشد.

قانوني است،   با قوانين موجود سازگار و مبتني بر پشتوانه PIIكه اهداف پردازش  بايد از اين - 
 PIIپردازش  ،هايي را اتخاذ كنند كه اطمينان دهد ها بايد رويه اطمينان حاصل شود. سازمان

اي كه هيچ يك از قوانين موجود را بالقوه نقض نمايد، مورد اسـتفاده قـرار نخواهـد     به گونه
 گرفت.

                                                
1-Personally Identifiable Information 
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فرديِ قابل شناساييِ مورد پردازش، به حداقل ممكن براي آنچه واقعا بـراي    بايد حجم داده - 
ن [قانوني] نفعا به كمترين تعداد ذي PIIاهداف قانوني مورد نظر الزم است، برسد و افشاي 

 محدود شود.

نفعاني كه براي انجام كارشان به  به ذي PIIالكترونيكي اسناد حاوي   انتقال داده ،الزم است - 
 آن نياز دارند، محدود شود.

، مگر آن اندازه كه به صورت PII  هاي سازمان دارنده دسترسي از خارج به سامانه ،الزم است - 
 رسمي مجاز شمرده شده است، محدود شود.

 ،سازمان] دارنـد  هاي اتصال [به سامانه  هاي خارجي كه اجازه يد بتوان تأييد كرد كه بخشبا - 
 اند. سازي كرده دسترسي پياده  را پيش از دريافت اجازه PIIهاي محافظت از  سامانه

 PIIهاي ديگر (شامل آنكه چه بخشي از  به طرف PIIبايد از ثبت و ضبط [هر گونه] افشاي  - 
 سي، در چه زماني و براي چه هدفي) يقين حاصل شود.افشا شده، به چه ك

روز، كافي و مرتبط با هـدف مـورد    دقيق، كامل، به PIIحصول اطمينان از اين كه پردازش  - 
 نظر است.

، پـيش از  PIIآوري شده از منبعي به جـز صـاحب    جمع PIIكه قابل اتكا بودنِ  ،الزم است - 
 شود. پردازش بررسي 

هاي [حفظ] محرمانگي شامل جزييات كافي هستند، بـه   اطالعيهبايد يقين حاصل شود كه  - 
 اند و به سادگي در دسترس هستند زبان ساده نوشته شده

ها براي بـه چـالش كشـيدن دقـت و      ،  امكان دسترسي و بازبيني دادهPIIبايد به صاحبان  - 
  تماميت آن، داده شود.

، بـراي  PIIن صـاحبان  هـا بـراي قـادر سـاخت     معيارهاي مناسب توسط سـازمان  ،الزم است - 
 ، ايجاد شود.PIIو اصالح يا حذف  PIIدسترسي به 

 

 پيشنهاداتگيري و  نتيجه .4

مطالعات تطبيقي، با توجه به وسعت و جمعيت ايران و سطح الكترونيكـي شـدن خـدمات      بر پايه
اي بـراي   گرايانـه  رسد كشورهاي نورديك و يا آمريكـاي شـمالي، الگوهـاي واقـع     دولت، به نظر مي

توان تجربيات كشورهايي با ابعاد  شوند. در مقابل مي سازي سرشماري ثبتي مبنا محسوب نمي پياده
هـاي   جمعيتي يا ساختار اجتماعي و فرهنگي مشابه را مد نظر قرار داد، كه با توجه به محـدوديت 

ماري هاي ديگري از سرشـ  هاي مركب و يا گونه سرشماري كامالً ثبتي مبنا، رو به استفاده از روش
داخلي و با در نظر گرفتن جميع شرايط انساني و   اند. در نهايت، بايد بر تكيه بر دانش و تجربه آورده

طبيعي كشور، راهكاري طراحي نمود كه عالوه بر ارتقاي كيفيت آمارها و جلب حداكثري اعتمـاد  
 هايستا، پيشنهادبهينه از منابع موجود شود. در اين را  ها و استفاده عمومي، موجب كاهش هزينه

 شوند: ذيل ارائه مي
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سازي سرشماري غلتان، با توجه به تنوع اقليمي، فرهنگي و اجتماعي  حركت به سمت پياده .1
اي كه عالوه بر تأمين نيازهاي  هاي سرشماري به گونه موجود در كشور، و تنظيم پرسشنامه

  داشته باشد؛  اي را هم ملي، انعطاف پذيري الزم براي پاسخگوي به نيازهاي منطقه
در صورت اصرار به حركت به سمت سرشماري ثبتي مبنا، به جاي توقف سرشماري سنتي،  .2

زماني ثابـت، بـراي ايجـاد      سرشماري با سواالت و ساختار اجرايي محدود، بدون لحاظ بازه
 بستري جهت صحت سنجي سرشماري ثبتي مبنا، استمرار يابد.

رسـد   كـامالً ثبتـي مبنـا، بـه نظـر مـي       در صورت اصرار به حركـت بـه سـمت سرشـماري     .3
هـا، ايجـاد    ها و ريزداده ترين روش براي ايجاد دسترسي متمركز مركز آمار به داده هزينه كم

يك مركز آدرس با محوريت پايگاه اطالعات جمعيـت كشـور اسـت. رويكـردي كـه در آن،      
هـاي هويـت    اي روي پايگاه اطالعات جمعيت كشور براي تأييد شناسه تعريف سرويس داده

شود. چنين  فرض در نظر گرفته مي (شماره ملي) و شناسه مكان (كد پستي)، به عنوان پيش
هـا، امكـان دسترسـي بـه      هاي ساير دسـتگاه  هاي دسترسي به داده بانك اطالعاتي از آدرس

توان اجازه  آورد. ضمن آن كه مي روزآمدترين منابع ثبت اداري را براي مركز آمار فراهم مي
ثانويه، بـراي پژوهشـگران و     به چنين مركز آدرسي را به عنوان يك سرويس دادهدسترسي 

 مراكز علمي تأييد شده تعريف كرد.

هاي ثبـت اداري، الزم اسـت سـاز و     در هر صورت، و با هر رويكردي براي دسترسي به داده .4
نحـو در  هـايي كـه بـه هـر      داده  ها (مردم)، دربـاره  رساني به صاحبان داده كاري براي اطالع

گيرند، همراه بـا بيـان علـت نيـاز بـه چنـين        دسترس مركز آمار يا هر نهاد ديگري قرار مي
بيني شود. ضرورت اين مورد، برآمده از نياز به شـفافيت عملكـرد نهادهـاي     دسترسي، پيش

 حاكميتي، به عنوان بخشي از حقوق شهروندي است.
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