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مقدمه
توسعه و پیشرفت ،آرمانی است كه همواره مورد توجه كشورهای مختلف بوده است.
برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامهریزی است .با در اختیار داشتن آمار و اطالعات
صحیح ،دولت میتواند نیازهای جامعه را به درستی تشخیص دهد و سپس برنامههای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را براساس نیازهای واقعی تنظیم كند .دادههای
مربوط به جمعیت و ویژگیهای اقتصادی و اجتمــاعی آن ،مجموعهای از اطالعات
ضروری است كه در برنامهریزیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به كار
میرود .دستیابی به اینگونه اطالعات از راه انجام سرشماریهای جمعیت میسر میشود.
در سرشماریها ،جمعیت بهعنوان محور و هدف توسعه ،از ابعاد مختلف مورد توجه قرار
میگیرد و اطالعات تفصیلی با ارزشی گردآوری میشود .در حال حاضر با توجه به اینکه
كشور با تغییرات وسیع اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی رو به رشد مواجه میباشد ،هر
قدر كه بتوان اطالعات و آمار بهنگامتری در مورد جمعیت كشور به دست آورد ،برنامه-
ریزیها و سیاستگذاریها از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
سر شماری عمومی نفوس و م سکن یکی از عمدهترین راههای شناخت و ضعیت
كشـــورها برای برنامهریزی ،نظارت ،كنترل و ارزیابی خدمات و فعال یت های ملی و
منطقهای میباشد .شمارش جمعیت كه اصطالحا سرشماری نفوس خوانده می شود از
دیر باز مورد توجه كشــورهای جهان بوده اســت و همواره دولتها كوشــیدهاند از این
طریق ،تعداد جمعیت ك شور و برخی از ویژگیهای عمدهی مربوط به آن را جمعآوری
كنند.
ســرشــماریهای نفوس به روش ســنتی معمو در فواصــل زمانی  5یا  ۱۰ســال
یکبار به مرحلهی اجرا در میآید .در ایران ،ســرشــماری در ســالهای ،۱345 ،۱335
 ۱375 ،۱365 ،۱355و  ۱385هر  ۱۰ســال یکبار انجام شــده اســت .در ســال ۱386
مطابق م صوبه هیئت وزیران در تاریخ  ۱386/2/24فا صله سر شماری از  ۱۰سال به 5
سال كاهش یافت و پس از آن در سالهای  ۱39۰و  ۱395با فا صلهی زمانی  5ساله
به اجرا درآمد.
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ضرورت تغییر روش اجراي سرشماري
از مهمترین موضوعات سرشماریها شیوه جمعآوری اطالعات میباشد .تمام سرشماری-
های انجام شده در گذشته با شیوه سنتی بوده كه با عملیات بسیار پیچیده و هزینهبر
یعنی مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطالعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو
توأم بوده است .اگرچه نتایج حاصل از سرشماریهای سنتی بسیار با ارزش میباشد ،اما
با افزایش جمعیت كشورها و افزایش روز افزون تقاضاهای آماریِ كاربران و سیاستگذاران
در خصوص اطالعات آماری بیشتر و دقیقتر و در فواصل زمانی كمتر به ویژه در
چارچوب نظامهای مدرن برنامهریزی از یک سو و از سوی دیگر سنگین بودن و مشکالت
اجرای سرشماریها به روش سنتی ،همواره كشورها را بر آن داشته تا به سمت روش
های بهینهتر انجام سرشماری پیش بروند.
در این بین ،پیشرفت تکنولوژی و زیرساختهای فناوری اطالعات در كشورها
منجر به گردآوری دادههای اداری فراوانی توسط دستگاههای اجرایی گردیده و اطالعات
ثبتی درحوزههای مختلف شامل اطالعات افراد ،خانوارها ،مکانها و سایر ویژگیهای
اجتماعی _ اقتصادی را در قالب پایگاههای داده به خود اختصاص داده است .لذا به
منظور دستیابی به شاخصها و اطالعات آماری مورد نیاز كاربران به ویژه نظام
برنامهریزی كشور ،بهرهگیری از این دادههای ثبتیِ ارزشمند ضرورتی است كه اهمیت
اجرای سرشماریها و طرحهای آماری به روش ثبتیمبنا را روزافزون نموده است .بر
اساس این رویکرد ،جمعآوری مستقیم دادهها از جمعیت وجود ندارد و با استفاده از
دادههای اداریِ نگهداری شده در ثبتهای مختلف (ثبت جمعیت ،ثبت امالک و
مستغالت ،ثبت فعالیت و ثبت كسب و كار) از طریق فرایند تطابق ()Matching
دادههای موجود در منابع اداری و بکارگیری شمارههای شناسایی شخصی ،نسبت به
تولید اطالعات آماری مورد نیاز اقدام میشود .با این رویکرد ،هزینههای گردآوری و
تولید دادههای آماری سرشماریها كاهش یافته و با نیروی انسانی نسبتا محدودی ،یک
سیستم جامع ثبتهای آماری با كیفیت و پایدار برای همیشه ایجاد میشود.
در همین راستا ،شورای عالی آمار با تصویب سومین برنامه ملی توسعه آمار كشور
(« ،)۱396-۱4۰۰تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین المللی
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با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و بکارگیری فناوریها و روشهای مدرن به ویژه
ثبتیمبنا» را به عنوان مأموریت نظام آماری كشور و «كاهش تدریجی آمارگیریهای
سنتی و جایگزینی آن با آمارهای ثبتی مبنا» را به عنوان یکی از راهبردهای كالن نظام
آماری تعیین نمود.
مركز آمار ایران نیز با تحلیل شرایط موجود كشور در صدد بر آمد تا در جهت
مدرنسازی و بهبود روشهای سرشماریها و طرحهای آماری ،ثبتیمبنا نمودن
سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در دستور كار خود قرار دهد .لذا به منظور
جایگزینی رویکرد ثبتیمبنا در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،به انجام مطالعات
گسترده و بهرهگیری از تجربیات كشورهای پیشرو در این زمینه اقدام نموده است.
شکلگیري سرشماري به روش ثبتیمبنا در دنیا
سر شماری ثبتیمبنا ابتدا تو سط ك شورهای شمال اروپا در دهه  ۱97۰تو سعه یافت و
دانمارک اولین كشــور جهان بود كه ســرشــماری ثبتی جمعیت و مســکن را در ســال
 ۱98۱انجام داد .در سر شماری سال  ،2۰۰۰فقط چند ك شور در منطقه كمی سیون
اقتصادی ملل متحد اروپا سرشماری را به روش ثبتیمبنا انجام دادند اما در سرشماری
دوره  ،2۰۱۰افزایش چشــمگیری در تعداد كشــورهای دارای ســرشــماری ثبتیمبنا و
متقابال كاهش مح سو سی در اجرای سر شماری به روش سنتی ایجاد شد .بر ا ساس
اطالعات به دســـت آمده در مورد برنامههای پیشبینی شـــده برای دوره  ،2۰2۰روند
دور شدن از سر شماری سنتی همچنان ادامه دارد؛ به گونهای كه از  48ك شور ع ضو
كمی سیون اقت صادی ملل متحد اروپا كه اطالعات آنها در د سترس ا ست  ۱4ك شور
(معادل  29درصد) در حال برنامهریزی برای انجام سرشماری ثبتیمبنا هستند كه در
نمودار زیر قابل مشــاهده اســت .در كشــورهای آســیایی نیز مانند تركیه و كره جنوبی
اقداماتی در زمینه تغییر روش سر شماری به شیوه ثبتیمبنا صورت گرفته ا ست .در
كشـــور كره جنوبی فعالیتهای طراحی ،برنامهریزی و تدوین قوانین مربوطه از ســـال
 2۰۰7آغاز شد .در این كشور در سال  2۰۱۰همزمان با سرشماری سنتی ،استفاده از
دادههای ثبتی صــورت گرفته اســت و در نهایت در ســال  2۰۱5اولین ســرشــماری
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ثبتیمبنا با ارزیابیهای كیفی مربوطه انجام شده ا ست .در ك شور تركیه كه تا قبل از
سال  2۰۱۱سر شماری به صورت سنتی انجام می شد ،با ا ستناد به مبنای قانونی
مصوب در سال  ،2۰۰6شیوه اجرای سرشماری تغییر و با بهرهگیری از سیستم ثبتی
جمعیت مبتنی بر آدرس ( )ABPRSو پایگاه آدرس ملی ( )NADانجام شده است.
روشهای مختلف سرشماری در دورههای سرشماری  2۰۰۰-2۰2۰در
كشورهای عضو UNECE

توصیه مجامع بینالمللی
طبق گزارش مجامع بینالمللی ،هزینههای ســرشــماری ســنتی حدود دو برابر بودجه
معمول ســا نه یک ســازمان ملی آمار ( )NSOاســت .بنابراین قابل درک اســت كه
دولتها برای حذف این هزینهها به مو س سات آمار ف شار میآورند ،به خ صوص زمانی
كه منابع اطالعاتی دیگر در دسترس هستند .اگر يک سرشماري به روش ثبتیمبنا
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انجام شود ،انتظار میرود صرفهجويیهاي بزرگی دا شته با شیم؛ بهطوري كه
دادههاي چندين كشور نشان میدهد بهجز سرمايهگذاريهاي ضروري مراحل
نخ ست و ا ستقرار زير ساختها ،بهطور متو سط تا حدود  90در صد از هزينه
هاي سرشماري میتواند صرفهجويی شود.
با اين حال ،بايد درک كرد كه صرفهجويی در هزينههاي سر شماري تنها
زمانی امکانپذير می شود كه دسترسی الزم به ثبتهاي مناسب ايجاد شود و
زير ساخت هاي سی ستمی و آدر سی در سرا سر ك شور فراهم با شد .اگر
دستگاههای اجرایی ،ریزدادههای اداری خود را برای تولید آمارهای ثبتیمبنا در اختیار
سازمانهای ملی آمار قرار دهند ،میتوان از طریق روشهای نوینِ به ا شتراکگذاری و
پردازش ریزدادههای ثبتی ،برای گذار از روش سنتی به روش ثبتیمبنا اقدام نمود.
ضرورت تغییر روش اجراي سرشماري همسو با ارتقاي بهرهوري و سیاستهاي
كلی اقتصاد مقاومتی
حفظ د ستاوردهای ك شور در زمینههای مختلف و تداوم پی شرفت و تحقق آرمانها و
ا صول قانون ا سا سی و سند چ شمانداز بی ست ساله ،اقت صاد متکی بر دانش و فناوری،
عدالتبنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشــرو ،الگویی الهامبخش از نظام اقتصــادی
اسالم را عینیت خواهد بخشید .افزایش بهرهوری در تولید نیز از موضوعات مهمی است
كه در سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره و تأكید قرار گرفته است .لذا انجام
سـرشـماریهای ثبتیمبنا كه حاصـل بهرهگیری از دانش و فناوری روز دنیا اسـت ،در
عین حال در راســتای افزایش بهرهوری نیز میباشــد .در این روش ،از هزینههایی كه
برای امور جاری ســازمانها و ادارات صــرف شــده ،به طور همزمان برای تولید آمار نیز
اســتفاده میشــود .بدیهی اســت كه با تغییر روش ســرشــماری به شــیوه ثبتیمبنا،
ســاختارهای مربوط به تولید آمار تغییر خواهد كرد ،هزینههای اجرای عملیات میدانی
به عنوان «هزینههای زاید» قابل چشمپوشی خواهد بود و «هزینههای عمومی» كشور
در زمینهی تولید آمار كاهش خواهد یافت .كاهش «هزینه های زاید» و «هزینه های
عمومی» از تاكیدات سیاست اقتصاد مقاومتی است.
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ضرورت بهرهگیري از ظرفیت دولت الکترونیک
با ایجاد و گ سترش دولت الکترونیک ،بانکهای اطالعاتی در طی دههی گذ شته ر شد
چشمگیری داشتهاند .سازمانهای دولتی در راستای انجام وظایف خود و ارائه خدمات
به مردم ،پایگاههای اطالعاتی خاص خود را ایجاد كرده یا گســترش دادهاند .پیشــرفت
تکنولوژی در حوزه رایانه و انفورماتیک و گسترش اینترنت و شبکههای رایانهای نیز به
فرایند گســـترش بانک های اطالعاتی كمک كردهاند .در حال حاضـــر این بانک های
اطالعاتی به صــورت مجزا و مســتقل عمل كرده و كاربرد آنها محدود به ســازمانهای
مالک این دادهها اســت .با وجود شــماره ملی و اختصــاص آن به تمامی اتباع كشــور،
امکان پیوند این پایگاهها به صــورت بالقوه فراهم شــده اســت .با اتصــال این بانکها به
یکدیگر امکان تجمیع اطالعات گوناگون در زمینههای مختلف همانند آموزش ،ا شتغال
و فعالیت اقت صادی ،مهاجرت و م سکن برای هر فرد جامعه از منابع مختلف اطالعاتی
فراهم میشــود .به این ترتیب این منابع از طریق تصــحیح و تکمیل اطالعات یکدیگر،
در یک فرایند همافزایی میتوانند اطالعات آماری یکپارچهای را فراهم كنند كه چه
بسا دقت و كیفیت آنها از اطالعات فراهم آمده از روشهای میدانیِ سنتی بهتر باشد.
مزاياي اجراي سرشماري به روش ثبتیمبنا
 -1كاهش هزينهها و ارتقاي كارايی و بهرهوري در نظام آماري

اجرای سرشماری عمومی به روش سنتی نیازمند صرف منابع مالی ،نیروی انسانی،
تجهیزات و  ...است و زم است بسیج عمومی تمامی دستگاههای اجرایی برای این كار
ملی صورت گیرد .به عنوان مثال هزینههای مستقیم سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 ،۱395مبلغ  ۱3۰میلیارد تومان بوده كه البته اگر هزینههای غیرمستقیم كه از طریق
همکاری دستگاه ها در تأمین نیروی انسانی ،خودرو ،مکان و  ...را به آن بیفزاییم بسیار
بیشتر خواهد شد.
با برآوردهای به عمل آمده توسط مركز آمار ایران ،در صورت اجرای سرشماری
سال  ۱4۰۰هزینه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سنتی بالغ بر  42۰میلیاد
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تومان خواهد بود كه با توجه به تجربیات جهانی و كسر هزینههای عملیات میدانی،
انجام سرشماریهای ثبتیمبنا در قیاس با سرشماریهای سنتی تا حد زیادی موجب
صرفهجویی و در عین حال موجب ایجاد فرصتی برای صرف منابع برای ایجاد زیرساخت
ها و به نوعی سرمایهگذاری محسوب خواهد شد.
عالوه بر این با افزایش انسجام و اثربخشی دادههای اداری میتوان منابع مختلف
آماری را برای دستیابی به نیازهای آماری و تهیه اطالعات سرشماری مورد بررسی قرار
داد و با ارتباط دادن آنها با هم آمارهای جدیدی فراهم كرد.
 -2كاهش بار پاسخگويی ( )Response Burdenو كاهش نرخ بیپاسخی

در سرشماری ثبتیمبنا مراجعات مکرر مأموران آمارگیر به افراد و خانوارها مورد نیاز
نخواهد بود و با استفاده از ریزدادههای اداری ،نرخ بیپاسخی سوا ت كاهش یافته و
دقت آمارهای ارائه شده افزایش مییابد .همچنین با دستیابی به دادههای اداری
گستردهتر ،عالوه بر تهیه آمارهای سرشماری ،امکان ارائه آمارهای متعددی كه از سایر
طرحهای آمارگیری بدست میآید نیز بدون مراجعه حضوری به خانوارها میسر خواهد
بود.
 -3كاهش زمان تولید و انتشار اطالعات آماري

در سرشماری ثبتی مبنا ،فرایند دریافت و پردازش ریزدادهها به صورت مستمر و مداوم
انجام خواهد شد؛ لذا زمان تولید و انتشار اطالعات آماری حاصله بسیار كوتاهتر و بر
خالف سرشماریهای سنتی كه زمان طو نیتری صرف طراحی ،آزمایش ،عملیات
میدانی ،استخراج و ارائه نتایج میشود ،ارائه اطالعات به كاربران از سرعت بیشتری
برخوردار خواهد بود.
 -4بروزرسانی آمارهاي جمعیتی در دورههاي زمانی كوتاهتر

سر شماری ثبتیمبنا یک ت صویر لحظهای از جمعیت نی ست؛ بلکه یک پویانمایی از آن
است كه اطالعات آن همواره در طول زمان بروزرسانی شده و هیچگاه كهنه نمی شوند.
لذا در صـــورت ت بادل بهموقع ریزداده ها و با بودن د قت داده های در یافتی از
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دستگاههای اجرایی ،سرعت ارائهی اطالعات نیز افزایش یافته و ارائه آمارهای جمعیتی
بهنگام حتی به صورت سا نه نیز امکانپذیر خواهد بود.
 -5امکان تأمین نیازهاي آماري جديد

افزایش نیازهای دســتگاههای اجرایی و نظام برنامهریزی به آمار و اطالعات در ســطوح
مختلف جغراف یایی مو جب ای جاد درخواســـت های آ ماری مت عددی می گردد كه در
سرشمارهای سنتی با توجه به محدودیتهایی مانند كمبود بودجه ،محدودیت زمان و
نیروی انســانی ،امکان پرســش و تأمین آن نیازها فراهم نمیباشــد؛ در صــورتی كه در
روش ثبتی مب نا با بهره گیری از ســـایر داده های موجود در پای گاه های اطال عاتی
دســـتگاههای اجرایی ،انعطاف بیشـــتری در برآورده ســـاختن نیازهای آماری جدید و
دستیابی به اقالم موجود با هزینه كمتر و سرعت بیشتر حاصل میگردد.
 -6ارتقاي دقت و كیفیت اطالعات آماري

در سرشماری ثبتی مبنا به دلیل اظهاری نبودن اطالعات مورد استفاده و بهكارگیری
دادههای اداری مستند ،متغیرهایی مانند سن ،جنس ،سواد ،تحصیل ،ازدواج ،ویژگیهای
مسکن و  ...به مراتب از دقت و كیفیت با تری برخوردار خواهند بود .همچنین با استفاده
از دادههای اداری ،امکان اعتبارسنجی دادهها با منابع اطالعاتی مختلف فراهم میگردد
كه در نهایت به افزایش كیفیت آمارهای تولیدی منجر میشود.
 -7كمک به ارتقاي كیفی پايگاههاي اطالعاتی دستگاههاي اجرايی

در نتیجهی تبادل ریزدادهها و اطالعات آماری با پایگاههای اطالعاتی در دستگاههای
اجرایی و تركیب آنها با یکدیگر ،مغایرت اطالعات ثبت شده با استانداردهای آماری
مرتفع و كیفیت دادههای ارائه شده افزایش خواهد یافت و اطالعات مندرج در پایگاههای
اداری دستگاهها با دستورالعملها و استانداردهای آماری تطابق مییابد .بدین ترتیب كه
در فرایند استفاده از دادههای ثبتی در سرشماریها ،نیاز به اعمال استانداردها (مانند
تعاریف یکسان و استاندارد شده و طبقهبندیهای آماری مشخص) وجود دارد كه با
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اجرای این فعالیت ،دادههای پایگاههای اطالعاتی دستگاهها نیز استاندارد شده و كیفیت
دادههای سازمانی درانجام وظایف جاری بهبود خواهد یافت.
 -8توسعه دولت الکترونیک

یک پار چه ســـازی و اع مال اســـ تا ندارد ها بر روی داده ها و اطال عات در گردش بین
د ستگاههای اجرایی ،موجب تو سعه دولت الکترونیک و فراگیر شدن امکان بهرهگیری
از دادهها در بهبود سایر خدمات الکترونیک خواهد شد.
 -9هماهنگی بین دستگاههاي تولیدكنندهي آمار جمعیت

با اجرای سر شماری به روش ثبتیمبنا و بهرهگیری از نتایج آن ،آمارهای گوناگونی كه
در حوزه جمعیت از منابع مختلف ثبتی و ســرشــماریها ارائه میشــود از هماهنگی و
انطباق بیشـــتر برخوردار گردیده و برخی ناهماهنگی های موجود در شـــاخص ها و
نماگرهای كالن جمعیتی برطرف خواهد شد.
 -10فراهم شدن زمینههاي الزم براي نوآوري بیشتر

از آنجا كه ا ستفاده از ثبتهای اداری در فرآیند تولید آمار ر سمی موجب صرفهجویی
در وقت و هزینه میشــود ،امکان نوآوری بیش از پیش فراهم میشــود .منابع صــرفه
جویی شــده میتوانند برای نوآوری مورد اســتفاده قرار گیرند تا فرآیندهای تولید داده
بهروز بمانند .بهكارگیری نوآوری در فرآیند تولید آمار ،در را ستای انجام مأموریت نظام
آماری در سند برنامه ملی توسعه آمار كشور مبنی بر تولید و انتشار آمارهای رسمی و
بهكارگیری فنآوری و روشهای مدرن خواهد بود.
 -11اجراي يک فعالیت با كاركردهاي مختلف

با توجه به اینکه سرشماری ثبتی مبنا نیاز به ایجاد و اتصال پایگاههای دادهای مختلف
دارد ،با ای جاد چنین پای گاه هایی میتوان از آن ها برای ا هداف آ مایش ســـرزمین و
بر نا مهریزی های منط قهای نیز اســـت فاده كرد .معمو یکی از ا قدا ماتی كه برای
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برنامهریزیهای منطقهای صــورت میگیرد ایجاد ســامانه برای اهداف خاص اســت .اما
تجربهای كه از اتصــال پایگاههای داده مختلف بدســت خواهد آمد میتواند در اختیار
ســایر ســازمانها قرار گیرد و آنها را از ایجاد ســامانه جدید برای اهداف خاص بینیاز
ســـازد .همچنین این تجربه میتواند طراحی پایگاه داده های فعلی و همچنین آتی را
بهینه سازد تا از حالت جزیرهای بیرون آمده و قابلیت اتصال با سایر پایگاههای داده در
آنها منظور شود.
 -12توسعه زيرساختهاي اطالعات مکانی

فرآیند پیادهسازی نظام اطالعات مکانی كارآمد توسط دستگاههای متولی این اطالعات
انجام میشــود كه نیازمند توســعه زیرســاختهای آن در ســطوح مختلف میباشــد .با
دریافت اطالعات پار سل شهری از شهرداریها ،اطالعات ژئوكدهای پ ستی از شركت
پست ،تقسیمات سیاسی و آبادیها از وزارت كشور ،نقشههای پایه سازمان نقشهبرداری
و سـازمان جغرافیایی نیروهای مسـلح و تصـاویر ماهوارهای از سـازمان فضـایی كشـور
میتوان نق شههای آماری برای اجرای سر شماری ثبتی مبنا را ا ستخراج نمود .ا ستفاده
از دادههای مکانی صــرفهجویی قابل توجه مالی و زمانی در بهنگامرســانی نقشــههای
ك شور ،جلوگیری از موازی كاری در سازمانها و ایجاد هماهنگی در یکپارچه سازی و
تجمیع اطالعات مکانی ك شورخواهد شد .همچنین باعث ت سهیل در ایجاد زیر ساخت
دادههای مکانی ك شور  NSDIو ا ستاندارد سازی تعاریف و مفاهیم در زمینه اطالعات
مکانی ،ت سهیل د ستر سی آ سان د ستگاههای اجرایی به اطالعات مکانی و نیز امکان
افزودن اطالعات مکانی ســایر دســتگاهها و ایجاد تعامل و همکاریهای مشــترک بین
دستگاههای اجرایی خواهد شد.
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