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د   د جان و  داو    م 

  گفتار  پیش
هـا هـدف  ها و مشخصات محل سـکونت آن های آن دستیابی به براوردهای قابل اعتماد از جمعیت، ترکیب خانوارها، ویژگی

مبنا برای  ی از سرشماری سنتی به سرشماری ثبتیها است. در کنار اهمیت و مطلوبیت تغییر روش سرشمار انجام سرشماری
هـای ایـن سرشـماری اسـت. بـرداری از دادههـای بهـرهای ترین جنبـهترین و پایه از مهم» ارزیابی کیفیت«های آماری، سازمان
لزومـاً  ها و تحت یک مدیریت ارزیابی کیفیت منحصر به خود انجام شـود و ها باید با روش گیری درستی و صحت داده اندازه
هـای اداری و آمارهای ثبتی  در صـورتی کـه دادههای سنتی بهره گرفت و تنها  توان از معیارهای ارزیابی کیفیت آمارگیری نمی

هـا بـه جـای  تــوان از آن های در دسـترس بـا مفـاهیم مـورد نیـاز، مطابقـت داشـته باشـند مــی دارای کیفیت کافی بوده و داده
    .ـردآمارگیری مستقیم استفاده ک

شناسـی تهیـه  مفهوم ارزیابی کیفیت و به عبارت دیگر مفهوم ذات کیفیت متفاوت خواهد بود. لذا الزم است با نگاه بـه روش
هـای ورودی بـه قـدری اهمیـت  مبنا طراحی شـود. کیفیـت داده مبنا چارچوبی مطابق با سرشماری ثبتی و تولید آمارهای ثبتی

مبنـا را تحـت شـعاع قـرار دهـد و بـه عبـارت دیگـر، ارزیـابی کیفیـت از  رشـماری ثبتیتواند کیفیت کل فراینـد س دارد که می
ای متفـاوت  هـای نمونـه های سـنتی و آمارگیری مبنا است که با ارزیابی کیفیت سرشماری-ضروریات اجرای سرشماری ثبتی
هـای ثبتـی اسـت. ارزیـابی  یی جدیـد منحصـر بـه آمارگیر شوند، ارزیـابی سـازگاری وظیفـه است. زمانی که منابع ترکیب می

مند جهت تشخیص خطاهای مشخص و محتمل است. بنا بر ایـن، ویـرایش، تضـمین کیفیـت، و طراحـی  کیفیت کاری نظام
مبنا برای این کـار مبـاحثی در ارتبـاط مسـتقیم بـا یکـدیگر هسـتند کـه در ایـن تحقیـق بـه آن پرداختـه -یک سرشماری ثبتی

 یاستاندارد، متناسب با بانک هـا یستمسی و تهیه بستر ITهای مرتبط در حوزه  یرساختشود. عالوه بر آن فراهم بودن ز می
ها و  هـای مـورد نیـاز از سـازمان های قاتونی به منظـور دریافـت ریزداده ی وهمچنین فراهم نمودن زیرساختافتیدر یاطالعات

  های اداری امری ضروری است. استفاده از داده
هـای ورودی جهـت اسـتفاده در  بـرای ارزیـابی داده» چـارچوب ارزیـابی کیفیـت«ال طراحـی این گزارش، در گام اول بـه دنبـ

سرشماری ثبتی مبنا است. چارچوب ارزیابی کیفیت مورد هدف این طرح پژوهشی، به نحوی طراحـی شـده اسـت کـه ابعـاد 
  های ثبتی را مورد توجه قرار داده است.  مختلف کیفیت داده

اکبر  یعلی، انیک کاوهو همکاری طرح و  یعنوان مجر  بهی سید نعمت الله میرفالح نصیری جناب آقا یطرح با همکار نیا
ی، عباس هیآسی، خدامراد حسامی، فتح الهام، پوررضاانور میمر، شباک اشکانی، ریش محمدی، قصور شکوفه، محزون
   .شود یم یتشکر و قدردان انهمیمصهمه عزیزان از  لهیوس نیاست، که بد دهیانجام رسبه  اضیف دیسعو  لیسرخ بهناز

یو   و ی  و اطالع دازش داده ه    رسا
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۱   
  کلیات 

  شرح مسئله -۱-۱
سرشــماری جمعیــت و نتــایج حاصــل از آن نقــش محــوری در سیســتم آمارهــای ملــی و رســمی دارد. دســتیابی بــه 

هـا هـدف  ها و مشخصات محـل سـکونت آن های آن گیبراوردهای قابل اعتماد از جمعیت، ترکیب خانوارها، ویژ
های سنتی هر ده سال و یا هر پنج سال یکبار با صرف وقـت  ها است. در حال حاضر سرشماری انجام سرشماری

هنگام و در نتیجه  روز و به های آماری را با چالش نیاز به آمارهای به شود که سازمان های زیادی انجام می و هزینه
مبنا روبرو کرده است. هر چند حرکت از سرشماری سنتی به سرشـماری  ی سنتی به سرشماری ثبتیگذر از سرشمار

ها  های آماری مطلوب است و کاهش هزینه و بار پاسخگویی را به دنبال دارد اما با چالش مبنا برای سازمان ثبتی
های ثبتی بـه منظـور اسـتفاده  ادهد» ارزیابی کیفیت«ها  ترین آن های جدی نیز روبرو است که یکی از مهم و پرسش

هـا و تحـت یـک مـدیریت ارزیـابی  ها باید با روش گیری درستی و صحت داده مبنا است. اندازه در سرشماری ثبتی
های سنتی بهـره گرفـت  توان از معیارهای ارزیابی کیفیت آمارگیری کیفیت منحصر به خود انجام شود و لزوماً نمی

در دسـترس بـا مفـاهیم  یها کیفیت کافی بوده و داده یثبتی دارا یو آمارها یادار یاهـ در صـورتی کـه دادهو تنها 
  .مستقیم استفاده کـرد یآمارگیر یها به جا تـوان از آن مورد نیاز، مطابقت داشته باشند مـی

بی توسط اداره آمار اروپـا آمـده اسـت، ارزیـا» های ثبتی ارزیابی کیفیت داده«بندی که در گزارش  طبق تقسیم
  شود: های ثبتی در سه مرحله انجام می کیفیت داده
 های ورودی مرحله داده -
 ها مرحله پردازش داده  -
  مبنا مرحله ساخت فایل سرشماری ثبتی -

های مورداستفاده در مرحله اول یعنی ارزیـابی  برای داده» چارچوب ارزیابی کیفیت«این گزارش، به دنبال طراحی 
/ ثبتی جهت استفاده در سرشماری ثبتی مبنا است. چارچوب ارزیابی کیفیت مورد های ورودی از منابع اداری داده

  رد.یهای ثبتی مورد توجه قرار گ هدف این طرح پژوهشی، باید به نحوی طراحی شود که ابعاد مختلف کیفیت داده



 اری ثبتی مبنا های ثبتی یا اداری برای استفاده در سرشم ارزیابی کیفیت داده   ۲

 

ه اسـت، انجـام تعیـین شـد ۱رانیـا یآمار یها نظام جامع ثبت یبراگیری اهدافی که  عالوه بر این در راستای شکل
باشـد کـه ایـن  های ثبتی موجـود و فعالیـت ارزیـابی کیفیـت و بهبـود ثبـت جمعیـت مطـرح مـی تحلیل کیفیت داده

باشد و در احکام مصوب شـورای عـالی  ی کشور میاستقرار نظام ثبتموضوع نیز گویای اهمیت ارزیابی کیفیت در 
نظـام های اداری مورد نیـاز  بهبود کیفیت یا ایجاد ثبت اند های اجرایی موظف دستگاه«آمار نیز آورده شده است که 

هـای اداری بـر  را در اولویت کاری خود قرار دهند و مسوولیت ارزیابی کیفیت این ثبـترانیا یآمار یها جامع ثبت
 »عهده مرکز آمار ایران است.

  ضرورت تحقیق -۱-۲
بـه  یاز نظام سـنت گذار برنامهگر ید یشورهاک از یاری، مانند بسالمللی بینن یات نویبر اساس مباحث روز و تجرب

اصالح و بهبود قـانون  گذار برنامهن یشور قرار گرفته است هرچند در اک یار نظام آمارکمبنا در دستور -ین ثبتینو
و  یت نظـام آمـاریـش ظرفی، افـزایریآمارگ یها اطالعات، بهبود روش یفناور یها رساختیشور، توسعه زکآمار 
ت یـاز اهم ید آمـار بـه روش ثبتـیـتوسعه و تول یشور مورد توجه قرار گرفته است ولکدر  یآمارتوسعه سواد  یحت
اسـتقرار نظـام مبنـا،  یبه ثبت یاز سنت ینظام آمار گذار برنامهن اساس در چارچوب یبرخوردار است. بر هم یدیلک

ر ایـن اسـت کـه بـین آمارهـای اما نکته قابل توجه در این گذا .است یریگیدر حال پ شورک یآمار یها جامع ثبت
ها و آمارهـای حاصـل از منـابع اداری تفـاوت قابـل تـوجهی وجـود دارد و بـه عبـارتی مفهـوم  حاصل از آمارگیری

شناسـی  ارزیابی کیفیت و به عبارت دیگر مفهوم ذات کیفیت متفاوت خواهد بود. لذا الزم است بـا نگـاه بـه روش
هـای ورودی بـه  مبنا طراحی شـود. کیفیـت داده مطابق با سرشماری ثبتی مبنا چارچوبی تهیه و تولید آمارهای ثبتی
مبنا را تحت شعاع قرار دهد و به عبـارت دیگـر،  سرشماری ثبتی فرایندتواند کیفیت کل  قدری اهمیت دارد که می

های سـنتی و  مبنـا اسـت کـه بـا ارزیـابی کیفیـت سرشـماری ارزیابی کیفیت از ضروریات اجـرای سرشـماری ثبتـی
ی جدیـد منحصـر  شوند، ارزیابی سازگاری وظیفه ای متفاوت است. زمانی که منابع ترکیب می های نمونه مارگیریآ

مند جهت تشخیص خطاهـای مشـخص و محتمـل اسـت.  های ثبتی است. ارزیابی کیفیت کاری نظام به آمارگیری
بـاحثی در ارتبـاط مسـتقیم بـا بنابراین، ویرایش، تضمین کیفیـت و طراحـی سرشـماری ثبتیمبنـا بـرای ایـن کـار م

هـای مـرتبط در حـوزه  شود. عالوه بر آن فراهم بودن زیرسـاخت یکدیگر هستند که در این تحقیق به آن پرداخته می
IT ــه بسترسی ــتمو تهی ــک یس ــا بان ــتاندارد، متناســب ب ــا اس ــات یه ــدر یاطالع ــودن افتی ــراهم نم ــین ف ی وهمچن

هـای اداری امـری  هـا و اسـتفاده از داده های مورد نیاز از سـازمان ونی به منظور دریافت ریزدادهنهای قا زیرساخت
مـورخ  ۱۶۸۶۱۴/۵۴۱۵۴ضروری اسـت. دریافـت بانـک اطالعـاتی حـاوی ریـز داده بـا ابـالغ بخشـنامه شـماره 

سسات دولتـی و غیـر دولتـی و ؤها و م ها، سازمان معاون اول محترم رییس جمهور به کلیه وزارتخانه ۲۷/۱۲/۹۶
رییس محترم سازمان برنامه و بودجـه و کشـور بـه کلیـه  ۱۹/۱۲/۹۶مورخ  ۱۷۴۶۷۶۴خشنامه شماره نیز ابالغ ب
هـای اجرایـی، مبنـای قـانونی اسـتفاده از  هـا و دسـتگاه سـای سـازمانؤهای ریاسـت جمهـوری و وزرا و ر معاونت
  ها قرار گرفت. ریزداده

                                                            
1 IRANSTARS 



 ۳    . کلیات۱

 

  ی علمی مسئله سابقه -۱-۳
مبنـا  هـای مهمـی در جهـت اجـرای سرشـماری ثبتـی کشـورهای مختلـف گـامهای آماری  های اخیر سازمان در سال
گامی بسیاری از کشورها منجر به تولید مستندات و تجربیـات زیـادی شـده اسـت کـه بـه عنـوان  اند. پیش برداشته

هـای سـازمان ملـل، اداره آمـار اروپـا، تجربیـات کشـورهای نوردیـک و اسـترالیا و ...  مثال به مسـتندات توصـیه
 .ان اشاره کردتو یم

تهیـه و  ۱۳۹۵در سـال  »ایـران آمار مرکز یآمارها کیفیت چارچوب«ای با عنوان  نیز مجموعهمرکز آمـار ایران در 
مرکـز بـه  یمــدیریت کیفیــت آمارهـا یاولین چارچوب یکپارچه کیفیت بـراتدوین شد. این مجموعه که به عنوان 

المللی و  بین یکشور و نیز با توجه بـه اسـتانداردها ینظام آمار ها و شرایط با درنظر گرفتن ظرفیت ،رود شمار می
هـای مختلـف  در این گزارش به جنبهسـازمان ملـلتهیه شده است.  یکمیسیون آمـار یبر اساس چارچوب پیشنهاد

  توان از این مجموعه در این طرح پژوهشی بهره گرفت. های ثبتی پرداخته شده که می ارزیابی داده
سـومین نشست خـود  و المللی آمار رسـمی، در پـی چهـل ار سازمان ملل به عنوان باالترین مرجع بینکمیسیون آم

خـود،  یافــزایش کیفیــت آمارهــا یعضو پیشنهاد کرد تا بـرا یملی آمار کشورها یها به سازمان ۲۰۱۲در سال 
معرفـی شــده  یداردها و الگوهاخود را مطابق استان یپنج ساله تهیه چارچوب ملی کیفیت آمارها ی طی یک بازه

یافتــه را  در آن نشست در دستور کار قرار داده و بر آن اسـاس یـک نظــام تضــمین و ارزیــابی کیفیــت ســازمان
چـارچوب ملــی کیفیــت آمارهــا  یتوسعه یافته در زمینه آمار دارا یمسـتقر نمایند. در حال حاضر اغلب کشورها

یـک مرکـز آمــار مــدرن و پیشــرو در  یحرکت خود به سو یر ایران نیز در راستاهسـتند کـه خوشبختانه مرکز آما
نظام مدیریت کیفیـت مرکـز آمـار  یخود، طراحی، استقرار و اجرا یتضمین کیفیت محصوالت آمار یآسـیا و بـرا

درون خــود،  کامـل آن در یایـران را بـر اسـاس این چارچوب در دستور کار قرار داده و امیدوار است ضمن اجـرا
آن در مجموعـه  یاجرایی تولیدکننده آمار کشور، نسـبت بـه اسـتقرار و اجـرا یها درتعامـل فعـال بـا دیگـر دستگاه

  .کشور اقدام نماید ینظام آمار

  اهداف تحقیق -۱-۴
های متعددی برای ارزیابی معرفـی شـده اسـت امـا  های سنتی، منابع بسیار زیادی تدوین و شاخص در سرشماری

های ثبتـی چگـونگی ایجـاد یـک چـارچوب بـرای ارزیـابی کیفیـت  ت به سـوی سرشـماریکهای حر ی از چالشیک
  ا اداری است.یهای ثبتی  داده

های ثبتی از لحظه ثبـت در  هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک چارچوب مدون به منظور ارزیابی کیفیت داده
  مبنا است.  یر مراحل سرشماری ثبتیسازمان مربوطه تا بررسی نهایی جهت استفاده در سا

  ر است:یاالت زؤز پاسخ به سیق نیتحق یاهداف فرع
 های ارزیابی چگونه تعریف شوند؟ شاخص  
 های ارزیابی در چه زمانی تهیه شوند؟  شاخص  
 هـای دارای اشـکال یـا بـا کیفیـت کمتـر از حـد  های ارزیـابی نحـوه برخـورد بـا داده پس از محاسبه شاخص

   مشخص چه باشد؟



 اری ثبتی مبنا های ثبتی یا اداری برای استفاده در سرشم ارزیابی کیفیت داده   ۴

 

  مراحل انجام تحقیق -۱-۵
هـای اداری و فـراهم بـودن  های ارائـه دهنـده داده مراحل انجـام ایـن گـزارش، وابسـته بـه شـناخت دقیـق سـازمان

های اداری، نحوه ارزیابی  ، نحوه دریافت فایلITهای حوزه  ها و زیرساخت های قانونی دسترسی به داده زیرساخت
هـا  های موردنیـاز جهـت ارزیـابی کیفیـت هـر کـدام از داده حاسبه شاخصاولیه، شناسایی متغیرهای شناسایی و م

  توان مراحل انجام این طرح را به صورت زیر بیان کرد: است. بنابراین می
 شناسی ارزیابی کیفیت تعریف مفاهیم و روش 
 المللی های بین مطالعه تجربیات کشورها و توصیه  
 های ثبتی شناسایی ابزارهای متداول کیفیت داده  
 مبنا های اداری برای ایجاد سرشماری ثبتی شناسایی ثبت 
 مبنا (تعریف و مراحل ایجاد آن) مروری بر سرشماری ثبتی  
 مبنا  تدوین چهارچوب ارزیابی کیفیت سرشماری ثبتی 
 های ارزیابی اولیه، ارزیابی کامل و مشخص کردن زمان و متولی تکمیل هر کدام تهیه فرم  
 دهند. هایی که کیفیت پایین را گزارش می طاها و شاخصمشخص کردن نحوه برخورد با خ  
 شده ی چهارچوب تهیهیمزایا و معایب و بررسی کارا 

  . روش ۷
های مورد نیاز و تدوین چهـارچوب ارزیـابی  های ارزیابی کیفیت، استخراج شاخص در این طرح، به بررسی روش

مراحـل انجـام «هـایی کـه در قسـمت  ور طبـق گامشود. بدین منظـ مبنا پرداخته می های سرشماری ثبتی کیفیت داده
شـود. در  هایی متناسب با اهـداف همـان بنـد معرفـی می معرفی شد، هر کدام از بندها مطالعه و شاخص» تحقیق

ها بررسی و در نهایت جهت قرار گرفتن در چهارچوب ارزیابی کیفیت و حد مجاز  انتها کارایی هر کدام از شاخص
های متـداول در  های ارزیـابی کیفیـت شـاخص شود. در تهیه و بررسی کارایی شـاخص برای ان شاخص معرفی می

 کشود. بان مبنا به عنوان نمونه معرفی می ا اداری جهت استفاده در سرشماری ثبتییهای ثبتی  ارزیابی کیفیت داده
 یمنبع ثبت کیوان ، به عنییاست در بخش نها ۱۳۹۵آن مربوط به سال  یها ه دادهکها  از دستگاه یکی یاطالعات
  قرار خواهد گرفت. یابیمورد ارز

  



 

 

۲   
 یها و استانداردها هیمطالعات تطبیقی، توص

 یابیموجود در خصوص ارز یالملل نیب
   یثبت یها ت دادهیفیک

  مقدمه -۱- ۲
شورها کن یاز ا کیگیرد. هر  در این فصل تجارب کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا مورد بررسی قرار می

ش یدارند. برای افزا یدیاطالعات، تجارب مف آوری جمعهای نوین  های سنتی به شیوه مسیر انتقال از روشدر 
ز نوع مشکالت عملی سر راه کشورها، بعضی از تجارب ین گذار و نیعبور از ا یسطح دانش، در مورد چگونگ

اساس تجارب کشورهایی است که ها بر شود. این نمونه کشورهای عضو شبکه آماری اروپا بیشتر توضیح داده می
دارند الزم به ذکر است که  کینده نزدیر جهت داده یا قصد انجام آن را در آییاز سرشماری سنتی تغ اخیرًا

ور در کسازی دستورالعمل مذ است که در زمان آماده یتین پژوهش، منعکس کننده وضعیمطالعات اشاره شده در ا
ها ممکن است از آن زمان فرایندده است. تغییرات در متدلوژی و در کشورها اتفاق افتا ۲۰۱۷اواسط سال 

  توانند از این تجربیات سود ببرند. صورت گرفته باشد. با این وجود، کشورهای دیگر می

  مطالعات تطبیقی کشورها -۲- ۲
  اتریش - ۱- ۲- ۲

، ۱۸۸۰های  ر سـالها د انجام شد. پس از آن سرشماری ۱۸۶۹ش در سال ین در اتریوه نویاولین سرشماری به ش
انجام شد و در سـال  ۱۹۳۴و  ۱۹۲۳های  برگزار شد. بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۰و  ۱۹۰۰، ۱۸۹۰
  نیز سرشماری به صورت منظم و ده ساله برگزار شده است.  ۱۹۵۱آلمان سرشماری را برگزار کرد. از سال  ۱۹۳۹

و  جهـای سرشـماری، اسـتخرا ها، آمـوزش رده سشنامهریزی، طراحی پر های مذکور، مسئولیت برنامه در سرشماری
ن یتـدو یبـرا ۱۸۹۰ها بـوده اسـت. در سـال  شهرداری  سازمان آمار اتریش و اجرا بر عهده  ها بر عهده انتشار داده
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هایی کـه  از جـانهی و پرسشـنامه ۱۹۷۱های پـانچ اسـتفاده کردنـد. در سـال  های مجهز به کارت جداول از دستگاه
افزارهای تشخیص کـاراکتر و همچنـین  های اسکنر و نرم ابل خواندن بود، استفاده شد. از دستگاهتوسط دستگاه ق

ی  هـای جمعیـت محلـی در پایگـاه داده اسـتفاده شـد. در ایـن سـال از ثبت ۲۰۰۱کدگذاری خودکار در سرشـماری 
  مرکزی استفاده شد. 

مبنا انجـام شـد.  آزمایش سرشماری ثبتی اولین ۲۰۰۶انجام شد. در سال  ۲۰۰۱آخرین سرشماری سنتی در سال 
مبنـا کامـل در  شـود. اولـین سرشـماری ثبتی آوری می مبنـا جمـع صورت ثبتی آمارهای نیروی کار به ۲۰۰۹از سال 

 ثبت برای مقایسه استفاده شد.  ۸ها و  ثبت پایه برای داده ۷انجام شد. در این سرشماری از  ۲۰۱۱٫۱۰٫۳۱تاریخ 
هـا و اشـتغال  ت مربـوط بـه نفـوس (افـرادی کـه مقـیم اتـریش هسـتند)، مسـکن، بنگاهدر این سرشماری اطالعـا

، »شـود تر صـحبت می زبانی که بیش: «سؤاالتآوری اطالعات مربوط به  آوری شد. الزم به ذکر است که جمع جمع
فاده از بـا اسـت» شـود مدت زمانی که برای حمل و نقـل صـرف می«و » رفتن به مدرسه یا محل کار  نحوه«، »دین«

  گیری حاصل شد.  های نمونه پذیر نبود و از طرح ها امکان ثبت
 شورکن یمبنا است. ا یثبت یجهان در تجربه سرشمار یشورهاکان یشرو در میش پیشور اترکب ین ترتیبه ا

 و اداری های ثبت شور در بررسیکن ین ایبنابرا داد. انجام ۲۰۱۱ سال در را ثبتی خود مبنا سرشماری نخستین
نه فصل سوم ین زمیموجود در ا یها دارد. با توجه به منابع و داده یو ارزشمند یتجربه غن ها داده کیفیت رزیابیا

ها مورد بحث و بررسی قرار  ت دادهیفیکو  یابیق حاضر به طور کامل تجربه کشور اتریش را از نظر ارزیتحق
  خواهد داد.

  ایرلند  - ۲- ۲- ۲
قابل توجهی در ایجاد منابع اطالعات اداری برای اهداف آماری انجام داده است  پیشرفت ۱رلندیاداره مرکزی آمار ا

در ایرلند آغاز شد. به طور خالصه،  ۲). این کار با توسعه یک زیرساخت داده ملی2014(مک فلی و دان، 
یرلند زیرساخت داده ملی یک چارچوب مفهومی است که ترویج استفاده کارآمدتری از اطالعات در بخش دولتی ا

های رسمی برای افراد، کسب و کار و اموال در تمام سیستم های  است. این ترویج و حمایت از استفاده از شناسه
) است. یک سیستم ثبت مرکزی جمعیت با اطالعات در مورد محل زندگی افراد، Nordicرسمی (به دنبال مدل 

  پیش بینی نشده است (همان).
 یهای اداری مبتنی بر اطالعات فرد وجود دارد که به طور کلی در همه سیستمتا کیرلند کد شناسایی شخصی یدر ا

تا در هنگام تولد یا زمان ورود هر فرد به داخل کیشود. شماره شناسایی  (مدارس، رفاه، اشتغال و غیره) استفاده می
شود. این  ری ذخیره میشود. این شماره شناسایی در یک فایل اصلی یا ثبت ادا ص داده میین کشور به افراد تخصیا

شود.  دارد) به روز می عهده بر را اجتماعی رفاه مدیریت (وزارت کشور نظارت بر ۳اجتماعی تأمینثبت توسط اداره 
 اجتماعی ارائه دهند. تأمینهای بخش دولتی برای به روز رسانی اداره  با این حال، نیازی نیست که همه سازمان

های مدیریت کلیدی عمومی با یک نشانگر  ردن فعالیت ساالنه هر فرد در سیستمبه تازگی، یک پروژه برای خالصه ک
لحاظ شده است. ثبت فعالیت شخصی استفاده از یک کلیـد شناسـه حفاظـت  ٤ا خیر در ثبت فعالیت شخصی یبله 

                                                            
1 . Central Statistics Office 
2 . National data Infrastructure 
3 . Department of Social Protection 
4 . Person Activity Register, PAR 



 ۷  های ثبتی المللی موجود در خصوص ارزیابی کیفیت داده ها و استانداردهای بین .مطالعات تطبیقی، توصیه۲

 

ا برای کاهش خطر حفظ حریم خصوصی در حالی که قابلیت اتصال در طـول زمـان و در سراسـر منـابع داده ر ٥شده
، تحصـیالت (ابتـدایی، ابتـدایی، متوسـطه، ٦باشد. منابع داده کلیدی اداری عبارتند از: تولـد، سـود کودکـان یدارد، م

 PARباالتر و بیشتر)، اشتغال، بیکاری، حقوق بازنشستگی شغلی و رفاه اجتماعی (از جمله حقوق بازنشستگی). 
  ر دارد:یسه هدف به شرح ز

  های مختلف اداری؛ در سیستم یلشناخت تحلیل طولی جمعیت نس -۱
  شناخت ساختار جمعیت در طول زمان؛-۲
هـای مختلـف  ارائه یک کلید اصلی خالصه با توجه به منابع اطالعاتی مختلف اداری برای بررسـی امکـان پـروژه-۳

 بالقوه.
 دولـت نیازهـای« مفهـوم. های خاص، از اهمیـت قابـل تـوجهی برخـوردار اسـت ثابت شده که تحلیل طولی جمعیت

 اصطالح، این تعریف دقیق معنای ایرلند ترویج پیدا کرده است. به دولتی بخش کل در »۷پیوسته های داده به متصل
PAR است (همان) ۸جمعیت از آماری داده مجموعه یک فقط بلکه نیست ثبت یک.  

تخدام و سیسـتم ثبـت های مالیاتی، اسـ های شناسایی رسمی برای استفاده در کسب و کار، سیستم تعدادی از شماره
اداره مرکزی  مشاغل فهرست در آماری اهداف برای داده منابع از استفاده منظور به ها شماره شرکت وجود دارد. این

 حاضـر، حـال در. دارد ارتبـاط هـا شـماره ایـن بـا نیـز مالیـاتی امور سازمان .هستند دسترس در و رلند مرتبطیآمار ا
 گســترش عمــومی بخــش سراســر در مشــاغل بــرای رســمی شناســایی هــای ارهشــم از اســتفاده تــا شــده ریــزی برنامــه

  یابد(همان).
ارتباط بین فایل آماری کارفرما و مستخدم بر مبنای بازپرداخت مالیات کارکنان و کارفرما ایجاد شده است. این 

یرساخت داده های تجاری و شخصی زدهد و ارتباطات پایهها در ایالت مختلف را پوشش می فایل تمام استخدام
 (همان). کند ملی را تسهیل می

ای را در ایالت شناسایی  راه اندازی شده است. کد پستی یکتا هر نامه یدر ایرلند اخیرا، سیستم کد پستی جدید
کند. در حال حاضر استفاده از کد پستی اجباری نیست. احتماال چند سال طول خواهد کشید تا سیستم کد  می

 ۳۰ار رود. در ایرلند، بیش از کهای به  منحصر به فرد و قابل دسترس در تمام سیستم یپستی به عنوان مرجع
ها منحصر به فرد نیستند و تنها با استفاده از نام فرد و اطالع محلی پستچی، نامه تحویل داده  درصد از آدرس

 های بررسی برای اصلی آدرس وچارچوب گیری نمونه چارچوب آن، اصلی ثبت و کدپستی شود. سامانه می
  .است (همان) ۲۰۱۶ و ۲۰۱۱ سال سرشماری عملیات و اجتماعی
های اداری مربوط به پوشش جمعیت و  در منابع داده برای انجام سرشماری با استفاده از داده یهای آشکار شکاف

تر، این های با کیفیت به جایی که جمعیت آن ساکن است وجود دارد. عالوه بر تالش مداوم برای دستیابی به داده
های اداری  گیرند، جایی که داده مورد رسیدگی قرار می - مرحله دوم چارچوب-های تحول فرایندها با توسعه  شکاف

 .)۳۸شوند (همان:  سازی و پیوند به یک ثبت آماری تبدیل می هایی مانند مدل با استفاده از تکنیک
 نه سرشمارییشیپ - ۲-۱- ۲-۲

                                                            
5 . Protected Identifier Key 
6 . Children’s benefit 
7 . Joined-up government needs joined-up data 
8 . Statistical Population Dataset 
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سال یکبار نیاز به  ۵اد است که هر یهای مهاجرتی ز های جمعیتی و جریان اییایرلند به طور معمول دارای جا به ج
را  ین زندگی می کنند). ایرلند سرشماری سنتکمیلیون مس ۱٫۶در  ۲۰۱۱میلیون نفر در سال  ۴٫۶سرشماری دارد (
توسط سرپرست شود تا  یفرم سرشماری ارائه م کیدهد. به هر خانوار  آمارگیر انجام می ۴۰۰۰تقریبا با تعداد 

ها توسط آمارگیران  ضرورت دارد. سپس فرم یل فرم حضور افراد در شب سرشماریمکت یل شود. برایمکخانوار ت
نشان داد که  ۲۰۱۶رلند پردازش شود. تجربه سال یشوند تا توسط سازمان مرکزی اداره مرکزی آمار ا آوری می جمع

  .)۳۸تر شده است (همان:  ها سخت ارتباط با خانواده
 اهداف سرشماری آینده - ۲-۲- ۲-۲

های موجود  های اداری و طرح هنوز مشخص نیست که چگونه ممکن است سرشماری در ایرلند براساس منابع داده
  انجام شود اما اگر ایرلند بتواند چنین سرشماری را انجام دهد، ممکن است در مراحل زیر انجام دهد:

های ساختمان را از سرشماری قبلی و  شده که همچنین ویژگی : ایجاد یک فایل آدرس اصلی به روز۱مرحله 
کند. ممکن است امکان شناسایی وضعیت  آوری جمعهای اداری برای کمک به بخش مسکن سرشماری  داده

 .های ساختمانی نیز وجود داشته باشد (همان) ها براساس سوابق شرکت نکااشغال شده) مسیسکونت (خالی 
های بخش دولتی برای سال سرشماری و خالصه کردن آن در یک  راد در ارتباط با سیستم: شناسایی همه اف۲مرحله 

حاوی  PAR) است که قبل از آن ذکر شده است. PARثبت با یک شناسه شخصی. این ثبت فعالیت شخص (
بع منا»). ۹نشانه های زندگی«لیستی از افرادی است که در یک سال خاص فعال هستند (همانطور که در رویکرد 

کلیدی داده های اداری در ایرلند عبارتند از: تولد؛ پرداخت سود کودکان؛ پایگاه داده ثبت نام مدارس ابتدایی؛ منابع 
تحصیالت عالی و تحصیلی؛ ثبت نام و جوایز؛ منابع استخدامی (از جمله خود اشتغالی) از مقامات مالیاتی؛ افراد 

پزشکی استفاده می کنند (یا ثبت نام در یک سال داده شده)؛ رفاه ثبت شده در اجاره ملک؛ افرادی که از مزایای 
 .)۳۹اجتماعی و حقوق بازنشستگی شغلی / دولتی (همان: 

های آماری برای اصالح کم پوششی و اضافه کردن یک ضریب اصالح برای هر رکورد.  : استفاده از روش۳مرحله 
یکی دیگر از منابع مستقل متکی باشند. در حال حاضر  های موجود یا های آماری ممکن است به بررسی نمونه روش

  در ثبت فعالیت با استفاده از روش  یها به عنوان یک منبع مستقل ثانویه برای ناشناس ساز یکی از روش
)Capture-Recacture :۳۹) در حال بررسی است (همان(.  

گیری مناسب  یک الگوریتم درخت تصمیما کد پستی از فایل آدرس اصلی. از ی: تخصیص هر فرد با آدرس ۴مرحله 
های اداری  هایی است که بیش از یک آدرس با شخص در منابع داده شود که قادر به ترکیب موقعیت استفاده می
های اداری (مانند سود کودکان) نیز ممکن است با  شود. روابط خانواری مشخص شده در منابع داده شناسایی می

 .ن)این الگوریتم تغذیه شود (هما
های اداری و افراد شناسایی شده در همان  : از روابط خانواری با استفاده از روابطی که در منابع داده ۵مرحله 

 .شود (همان) خانوار شناخته می
های اداری و  های موجود، منابع داده با استفاده از طرح PAR: برآورد و صفات برای هر شخص در ۶مرحله 
 .شناسی مناسب است (همان) روش

  به ترتیب در مراحل فوق تکمیل شده است.  PARهای سرشماری اکنون از  : تمام خروجی۷مرحله 
                                                            

9 . Signs of life 


