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 های آماریهای کیفیت اطالعات اداری برای استفاده در ثبتبررسی شاخص

 رشیدی نژادمرجان نورینی ، مریم زنگنه، آسیه 

گیری مرکز های نمونههای صنعت، خدمات و بازرگانی دفتر روش شناسی آماری و طرحآمارگیری انآمارشناس
 آمار ایران 

  BLUE-ETSپروژه  ،ابعاد کیفیتهای آماری، کیفیت اطالعات اداری، ثبتواژگان کلیدی: 

 مقدمه

نیل به اهداف آماری ها( برای های اداری )ثبتبه دنبال افزایش کاربرد داده( 1NSIملی ) یبسیاری از مؤسسات آمار
 منابع اداری و اطالعاتی مورد نظر در دسترس باشند بایدو است نیازهای متعددی پیشوجود این امر مستلزم  هستند.

(Unece ،2007). تولید آمار جهت منابع اداری در به استفاده از را قادر آماری ملی مؤسسه هایی که یک پیش شرط
 :ند ازکند عبارتگسترده و منظم میبطور 

 های اداریقانونی برای استفاده از منابع داده مبانی -1
 اهداف آماری درک عمومی و تأیید مزایای استفاده از منابع اداری برای  -2
 در میان منابع مختلف 2در دسترس بودن سیستم شناسایی یکپارچه -3
 های جامع و قابل اعتماد در ادارات دولتیسیستموجود  -4
 اجراییهای دستگاههمکاری میان  -5

رود. برای مقابله مهم به شمار می یقابلیت استفاده آماری از داده اداری موضوع فوق،نیازهای پیشدر صورت برقراری 
به تعیین قابلیت استفاده ملی به طور منظم با نوسانات کیفیت این منابع، ضروری است که مؤسسه آماری  از آن قادر 

ملی های اداری از کنترل مؤسسات آماری آوری و نگهداری منابع دادهجمع است که این حائز اهمیتنکته اشد. منابع ب
کند. از این رو ضروری است مؤسسات مدیریت میخارج بوده و تأمین کننده منبع داده، جمع آوری و نگهداری آن را 

ها به سازمان را در هنگام ورود داده های اداری برای استفاده آماریکیفیت داده ثابت، ایرویهبا استفاده از آماری ملی 
چنین منابع بررسی و روش استانداردی برای هر چند، تاکنون ابزار  به صورت سریع، مستقیم و استاندارد بررسی کنند.

 (.2010ای در دسترس نیست )داس و همکاران داده

تحت  یا، پروژهیمارآ یهانظام یسازو نيز مدرن یرسم یدر توليد آمارها یادار یهابه دنبال افزايش كاربرد داده
 اهداف اصلی آن عبارتست از : در اتحاديه اروپا شكل گرفت كه BLUE-ETSعنوان
 برای اطالعات جدید و بهتر در آمار کسب و کار تغییر تقاضا پاسخ به -1
 هابه دادهآوری، انتشار، استفاده و دسترسی بهبود یافته برای جمعبه صرفه های پیشنهاد راه -2
 آوری اطالعات در مورد کسب و کار کاهش بار ناشی از مقررات جمع -3

رسمی حوزه در آمار  عظیمهای کلیدی ز چالشآوری برخی امرکز آمار، برای جمع 14 از متخصصین آمار در این پروژه،
 شود.را نیز شامل می ها و مراکز تحقیقاتی ،  دانشگاهعالوه بر مراکز آماریاین برنامه اند. گرد هم آمدهکسب و کار 

گیری های اندازههای کیفیت و روش، فهرستی از شاخص(2011)داس  BLUE-ETSاز  WP4در بسته کاری چهارم 
 های آماری مراکز آماری ارائه شده است.هنگام استفاده از یک منبع ورودی برای فرایند ،هانآ

                                                           
1 National Statistical Institute 
2 Unified Identification System 
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 1(DSQدیدگاه کیفیت منبع داده )ها، ورد بررسی قرار داد. یکی از آندیدگاه متوان از چند های اداری را میکیفیت داده
گرا کند و دیگری، دیدگاه هدفرا بررسی میمؤسسات آماری ملی  ی اداری در هااستفاده بالقوه از دادهامکان است که 

(IOQ)2 های فهرست ارائه شده از شاخصبه با توجه  در این مقالهد. باشاست که بیشتر مربوط به آمارهای خروجی می
، 3بررسی فنیگیرد که عبارت از بعد مورد بررسی قرار می 5های اداری از ، کیفیت داده ETS-BLUEکیفیت در 

شاخص کیفیت تعیین  28د، بع 5هستند و برای ارزیابی این  7پذیریو جمع 6، وابسته به زمان5کامل بودن، 4درستی
 دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است.از ها شده است که در هر یک از این شاخص

 شود.های ارزیابی کیفیت مربوط به هر بعد به تفکیک بیان میو شاخصدر ادامه ابعاد کیفیت 

   بررسی فنی -1

  8خوانایی -1-1

هایی از مشکالتی که در این زمینه است. مثالی موجود در آن هادادهفایل و به دسترسی قابلیت تمرکز این شاخص بر 
)کاراکتر( ناآشنا یا  هایای از عالمتمجموعهوجود دارد عبارتند از: فایل با فرمت نامشخص، فایل معیوب، فایل با 

یا  )بزرگ( یکپارچه ایلتواند شامل یک فمی اداریتوان آن را رمزگشایی کرد. از آن جا که یک منبع داده فایلی که نمی
لذا هر دو حالت نیاز به بررسی و رسیدگی  باشدتغییرات( )یا حتی  9اشیاءشامل رکوردهای  (کوچکمجزا)های فایل
 .دارد

  10فایل اعالمیتطبیق  -2-1

ی که ممکن است در این از مشکالتبرخی کند. را بررسی می ی توافقیفرادادهها در فایل با داده تطابق ،این شاخص
تطابق برای تعیین  که فراداده آن موجود نیست و فایلی که با فراداده مطابقت ندارد.عبارتند از: فایلی زمینه رخ دهد 

ای جداگانه مستندتواند به صورت بخشی از فایل یا در قالب که میفراداده موجود باشد ، الزم است که فرادادهها با داده
 تهیه شده باشد.

  11پذیریتبدیل -3-1

در این موجود هایی از مشکالت دارد. مثال تمرکز، مؤسسه آمار ملیاین شاخص بر تبدیل فایل به فرمت استاندارد 
به فرمت  های معیوب در فایل بعد از تبدیلداده، وجود  12رمزگشاییزمینه عبارتند از: خطاهای فایل در زمان 

                                                           
1 Data Source Quality 
2 Input Oriented Output Quality 
3 Technical check 
4 Accuracy 
5 Completeness 
6 Time-related 
7 Integrability 
8 Readability 

 9 Object :شودیک عضو، عنصر یا واحد آماری از یک ثبت، جامعه و یا ماتریس داده، شی نامیده می. 
10 File declaration compliance    
11 Convertibility 
12 decoding 



3 
 

های کوچک برای ایجاد فایل یکپارچه بزرگ و ایجاد خطا در طی تبدیل خطا در حین تجمیع فایل رخ دادن، استاندارد
  .دشوهای خاصی 1خطا برای متغیر بروزباز نشدن فایل یا  تواند منجر بهبه فرمت استاندارد، این تبدیل می فایل

گیری کرد. در تصمیم ،و همچنین کار با منبع توان در مورد ادامه بررسی ارزیابی کیفیت منبع دادهبعد از بررسی فنی می
. در ابی کیفیت منبع داده در نظر گرفتفنی را دروازه قضاوت برای مراحل بعدی ارزیتوان بعد بررسی حقیقت می

 زمان کوتاهترینکننده تماس حاصل شود تا مشکل در مینظ فنی قابل قبول نباشد باید با تأصورتی که فایل از لحا
 صورت منبع داده قابل استفاده نخواهد بود. رفع شود در غیر این ممکن

 درستی  -2
مؤسسه اداری به  منبع دادهکه از بدو ورود  در خصوص خطاهایی هستندهای تعریف شده در این بعد، همگی شاخص

ی کیفیت برای هاشاخصدر این بعد، دهد. آماری( رخ میهای ثبت) اداریآن به سایر منابع  اتصالتا هنگام  ملی آمار
های ثبت شده در منبع اشاره رخدادیا به صحت واحدها  اشیاءکیفیت  هایشاخص و متغیرها تعریف شده است. اشیاء

 .ها استآنادیر مقبر  هامتغیرکیفیت های شاخصو تمرکز  دکنمی
 اشیاء درستی -1-2
 2اعتبار -1-1-2

( و 3دکلیدهای شناسایی )در صورت وجودرستی که شامل  داده است در منبع اشیاء بر معتبر بودن این شاخص تمرکز 
مقایسه  باید منبع داده با یک فهرست مرجعکار  برای این و در دنیای واقعی است اشیاءهمان در منبع با  اشیاءتطابق 

با کلید  اشیاءبا کلید شناسایی نامعتبر و  اشیاء هایی از مشکالتی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از:مثال .شود
باید برای  درستی اجزاکلید شناسایی در فایل،  چندینوجود ولی به اشتباه تخصیص یافته. در صورت  معتبرشناسایی 

 همه کلیدها بررسی شود. 
 4ناسازگار اشیاء -2-1-2
فردی به چند ، ثالمعنوان ه کند. ببررسی می رانظیر ناسازگاری داخلی داده در منبع  اشیاءاین شاخص، عدم انطباق  

 به بیش از یک بنگاه تخصیص داده شده است.  که یا یک واحد کسب و کار محلیخانوار تخصیص داده شده 
 5مشکوک اشیاء -3-1-2

 بوده ولی لزوماً نادرست نامحتمل، اشیاءغیر قابل اعتماد است. در حقیقت این  اشیاء وجوداین شاخص در رابطه با 
از یک  مثالی. ها در طول زمان ایجاد شودبرای ارزیابی درست این شاخص الزم است شناخت خوبی از داده. نیستند

 سال است. 65نفر با سن کمتر از  25شی مشکوک، خانواری شامل 
 متغیر درستی -2-2
 6گیریخطای اندازه -1-2-2

گیری شده در منبع داده را با میزان انطباق مقادیر اندازه پردازد وموجود در منبع داده میمقادیر  درستیبه  ،این شاخص
 برای نامعتبر بودن یک مقدار وجود دارد از جملهدالیل زیادی  کند.شدند، بررسی میگیری میمقادیری که باید اندازه

منبع داده مین کننده أتوسط ت گیریخطاهای فرایند اندازهچون همه  .گیری، خطای ثبت و خطای پردازشخطای گزارش
 .کننده داده تماس حاصل شودمینأبا تخطاها الزم است برای به دست آوردن اطالعات در مورد این  آید لذابوجود می

                                                           
 1 Variable :پذیر یک شی است.ویژگی اندازه 

2 Authenticity 

باید از ترکیب متغیرهایی نظیر جنس، تاریخ تولد و آدرس، به عنوان کلید شناسایی استفاده وجود نداشته باشد  اشیاءاگر کلید شناسایی برای 3 
 .کرد
 

4 Inconsistent objects 
5 Dubious objects 
6 Measurement error 
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 1مقادیر ناسازگار -2-2-2
مقادیر ناسازگار  میزان بردهد و تمرکز آن این شاخص، سازگاری ترکیبی از مقادیر متغیرها در منبع را مد نظر قرار می

سال که  10ر است و یا فرد زیر فردی در منبع که مرد و باردا عنوان مثاله بدر منبع داده است. موجود  متغیرهای
 . ها در طول زمان شکل گیردبرای ارزیابی دقیق این شاخص الزم است شناخت خوبی از دادههل است. أمت
 2مقادیر مشکوک -3-2-2

از مقادیر برای متغیرهای یک شی را بررسی  (ترکیبات مشکوک) محتملناشاخص مقادیر مشکوک، رخداد ترکیبات 
کارگاهی که گردش مالی هر به عنوان مثال هر چند این ترکیبات نامحتمل هستند ولی لزوماً نادرست نیستند. کند. می

شناخت ه است. برای ارزیابی دقیق این شاخص الزم است های مشاببنگاهگردش مالی برابر بیشتر از  10فرد شاغل آن 
 .ها در طول زمان شکل گیردخوبی از داده

 کامل بودن -3
در این بعد اساساً بر موضوع  اشیاءهای کیفیت شود. شاخصمتغیرها مربوط می و اشیاءبه نیز این بعد  یهاشاخص
 است.متغیرها مربوط به مقادیر گمشده و جانهی شده کیفیت های شاخص در حالی که  داردتمرکز پوشش 

 اشیاءکامل بودن  -1-3
گم شده( در منبع توجه دارد. مثالی از این  اشیاءهدف ) اشیاءپوششی به عدم وجود شاخص کم: 3پوششیکم -1-1-3

پوششی فعالی که در دوره مرجع توسط منبع پوشش داده شده اما در آن ثبت نشده است. برای ارزیابی کم اشیاءمورد، 
ای از واحدهای هدف جامعه ساختالزم است که حداقل اطالعاتی در مورد کل جامعه موجود باشد. این امر نیازمند 

نوع اطالعات موجود نباشد، این اگر . شودآوری میای در طول زمان جمعز منابع دادهطیف وسیعی ااست که از 
 وری منابع داده نمایند.آاقدام به جمعابتدا الزم است در  ملی  یمؤسسات آمار

به عنوان مثال غیرهدف در منبع داده تمرکز دارد.  اشیاءپوششی بر حضور شاخص بیش: 4پوششیبیش -2-1-3
. آمارهای مورد نظر باید بر اساس ه مرجع متعلق به جامعه هدف نیستیی که در دوراشیامنبعی حاوی اطالعات 

بیشتری نسبت به جامعه هدف هستند که نباید از منبع حذف  اشیاءجامعه هدف به دست آیند ولی منابع اداری دارای 
 شناسایی کرد. 5ها را با استفاده از فهرست پایهتوان آنشوند بلکه تنها می

کند. البته برای ارزیابی در منبع توجه می اشیاءپوشش آماری و نماینده بودن شاخص گزینش به : 6گزینش-3-1-3
 اشیاءاز  ایجامعه نیاز به ایجادجامعه وجود داشته باشد. ممکن است شناخت کافی از الزم است که این شاخص 

آوری شده در طول زمان باشد. اگر این اطالعات در دسترس نباشد، ی جمعطیف وسیعی از منابع دادههمراه به هدف 
 ییاشیابر شاخص گزینش به طور خاص  ای مختلف کنند.هآوری منابع دادشروع به جمعباید ابتدا ملی آمار مؤسسات 
اطالعات بخش خاصی از شامل که تنها تصادفی نیست تمرکز دارد. برای مثال، یک منبع داده ها گی آنکه گمشد

هایی که درهفته اول پس از پایان دوره گزارش، فروشی در جنوب کشور یا شرکتهای خردهشرکتجامعه است مانند 
 کنند. مالیات بر ارزش افزوده را گزارش می

که در برخی از منابع داده  دهددر یک منبع داده را نشان می اشیاءتکراری بودن شاخص فزونگی : 7فزونگی-4-1-3
 نباید رخ بدهد. این حالت

                                                           
1 Inconsistent Values 
2 Dubious Values 
3 Under Coverage 
4 Over Coverage 
5 Master List 
6 Selectivity 
7 Redundancy 



5 
 

  کامل بودن متغیرها -2-3
به عدم وجود مقادیر متغیرها در منبع داده اشاره دارد. این شاخص ، شاخص مقادیر گمشده: 1مقادیر گمشده -1-2-3

توان به عنوان فقدان یک می توان از منظر یک متغیر واحد یا ترکیبی از متغیرها بررسی کرد. مقادیر گمشده رامیرا 
که هیچ مقداری گزارش نشده است، تفسیر کرد. برای ارزیابی درست این شاخص، ای مبنی بر اینمقدار یا وجود نشانه

 ها در طول زمان ایجاد شود.خوبی از دادهشناخت الزم است که 
کننده منبع که در مجموعه داده نهایی توسط تأمین کندی را بررسی میشاخص مقادیر این :2مقادیر جانهی شده-6-3

های جانهی سلولباید تشخیص مقادیر جانهی شده نیستند و قادر به  ییتنهاملی به مار آمؤسسات  اند.جانهی شده داده
این شاخص در صورتی قابل محاسبه است که امکان شناسایی گذاری شوند. منبع داده عالمتتأمین کننده شده توسط 

 مقادیر جانهی شده توسط تأمین کننده منبع داده فراهم شود.
 وابستگی به زمان  -4

 های کیفیت برای اشیاء و متغیرها تعریف شده است.صدر این بعد نیز، شاخ
 .کندرا بررسی میو لحظه دریافت منبع داده فاصله زمانی بین پایان دوره مرجع شاخص این : 3بودنهنگام ب-1-4
تأخیر زمانی  بین تاریخ تحویل منبع و تاریخی که باید تحویل داده شود مربوط به شاخص این : 4بودنبه موقع -2-4

گذارد. برای اثر می ملی ، بر قابلیت استفاده ازمنبع داده توسط مؤسسات آمارتمرکز دارد. این اختالف به شدت
های اداری ضروری است. هر تأخیری موقع داده آمارهایی با فراوانی زیاد، مانند آمارهای ماهانه، در دسترس بودن به

 گذارد.و کیفیت آمارهای تولید شده اثر می در تحویل، در تعادل بین بهنگام بودن خروجی
که زمانی دوره مرجع در منبع و پایان زمانی بین به تفاوت است مربوط شاخص این : 5تأخیر زمانی کل-3-4

های تواند قطعاً مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با شاخصملی به این نتیجه رسیده است که منبع میآمار مؤسسات 
شود که بینی شده مورد نیاز برای ارزیابی است. این مورد باعث میقبلی در این بعد، این شاخص شامل زمان پیش

 باالتناوب ای برای آمارها با د که اهمیت ویژهنانجام دهثر ارزیابی منبع را به طور مرتب ؤبه طور م مؤسسات آمار ملی
 دارد.

. این مورد شامل ایجاد تغییرات در ترکیب جمعیت و مربوط به سرعت ثبت تغییرات استشاخص این : 6تأخیر-4-4
منجر به  ملی یآمارمؤسسات ای برای در فراهم آوردن منابع داده تأخیردر جامعه است.  اشیاءمقدار متغیرها برای 

 شود.های قدیمی میایجاد داده
  اشیاء وابستگی به زمان-5-4
اشاره در طول زمان  اشیاءمنبع برای شناسایی تغییرات در جامعه به توانمندی شاخص  این: 7اشیاءپویایی -1-5-4

جدید معموالً به عنوان تولد و  اشیاءشود. غیرفعال ایجاد می اشیاءجدید و حذف  اشیاءوقوع بر اثر تغییرات  .دارد
مانند به عنوان زنده یا شوند. اشیایی که در بخشی از جمعیت باقی میغیرفعال به عنوان مرگ در نظر گرفته می اشیاء

پایه  هایو برای به روز کردن ثبتبوده برای منابع داده مهم و میرهای اشیاء و مرگ  هاولدتشوند. ثبت پایدار نامیده می
شود که فرایند به روز رسانی تا شود )مانند ثبت جمعیت یا ثبت کسب و کار(. هر گونه اشتباهی باعث میمی استفاده

                                                           
1 Missing Values 
2 Imputed Values 
3 Timeliness 
4 Punctuality 
5 Overall Time Lag 
6 Delay 
7 Dynamics of objects 
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، . به دلیل مهم و ضروری بودن این موضوعبگذارد، اثر شوندحاصل میها حد زیادی بر روی آمارهایی که از این ثبت
 گزارش شده استفاده شود. هایو میر و مرگبرای بررسی دقت تولدها  آمارگیریتماس یا بهتر است که از 

 هامتغیروابستگی به زمان  -6-4
. این شاخص تنها استتغییرات متغیرها یا مقادیر در طول زمان مربوط به اخص ش این: 1متغیرها پایداری-1-6-4

دهد در این بخش های بعدی تغییر میای که ترکیب متغیرها را در تحویلدار است. منابع دادهمعنی یدائم اشیاءبرای 
نتایج ارائه در ( به طور منطقی 2NACEبا مشکل همراه است. برای برخی از متغیرها الزم است که مقادیر )مانند کد 

 بستگی دارد.  شوندمیمشاهده در آن  مقادیرشده ثابت و پایدار باشند. این ثبات و پایداری به سطحی که 
       3پذیریجمع -5

 اشیاءهای این بعد به تمرکز دارد. شاخص موجود فرایندهای آماری درمنابع  یهابر سهولت تجمیع داده پذیریبعد جمع
در ابعاد درستی، موجود های ند وابسته به مؤلفهاتواین بعد میدر های کیفیت البته مؤلفه شود.و متغیرها مربوط می

 باشد.وابسته به زمان کامل بودن و 
    4اشیاء پذیریجمع -1-5
   5پذیری اشیاءمقایسه -1-1-5

، مؤسسه آمار ملیاین شاخص به مشابهت اشیاء، در منبع )در سطح مناسبی از جزئیات( با اشیاء مورد استفاده در 
ممکن است اطالعات اشیاء در منبع با اطالعات پذیری اشیاء، اولین گام در بررسی، است. توجه دارد. بررسی مقایسه

 ها مطابق با نیاز مؤسسه آمار کار دشواری باشد.سازی یا تبدیل آنملی متفاوت بوده و جدا اشیاء در مؤسسه آمار
 
   6تطبیق اشیاء -2-1-5

 میزانعنوان مثال، ه باست، تمرکز دارد. مؤسسه آمار ملی اشیاء در منبع با آن چه در   7پیوندشاخص تطبیق بر توانایی 
با همان اشیاء در   مؤسسه آمار ملی( های پایهو کار )یا هر یک از ثبتکسب ثبت  یاتطابق اشیاء در ثبت جمعیت 

 شوند. به عنوان نقطه شروع درنظر گرفته میموجود در فایل مؤسسه آمار ملی  است. در این شاخص، اشیاء منبع داده 
        8 پذیری متغیرهاجمع -2-5
       9پیوند متغیر -1-2-5

در مشکالت متفاوتی  .است)مانند شماره شناسایی( برای اشیاء منبع  پیوندسودمندی متغیرهای  برشاخص تمرکز این 
که توسط آنچه متفاوت با  یو اشیاء با متغیرهای پیوند ی پیونداشیاء بدون متغیرها وجود دارد از جمله این زمینه

 شود.)کلیدهای خارجی( استفاده میمؤسسه آمار ملی 
  10پذیری متغیرهامقایسه -2-2-5

مقادیر متغیرهایی که توسط مؤسسه آمار ملی  )نظیر منابع اداری، با را در منبع ی موجود مقادیر متغیرها ،شاخصاین 
می توان از  مقادیر پذیریمقایسهبرای مشاهده و بیان  .کندمقایسه می، شودمیگزارش ای( های نمونهآمارگیری

 . کرد گرافیکی و محاسبات استفاده هایروش
 گیرینتیجه -6

                                                           
1 Stability of variables 
2 Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne 
3 Integrability 
4 Integrability of objects 
5 Comparability of objects 
6 Alignment of objects 
7 linking – ability 
8 Integrability of variables    
9 Linking variable 
10 Comparability of variables 
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، مرور شده است. تاکنون ابزار منابع داده اداری توسط مؤسسات آمار ملیهای کیفیت برای بررسی شاخصدر این مقاله 
منابع از تعیین قابلیت استفاده برای توان اما میتدوین نشده است ها این شاخصمحاسبه استانداردی برای و روش 

کارشناسان آماری از مؤسسات توسط  کهکرد استفاده  ایسادهنسبتاً کارامد و  یهاشاخص از تولید آمار درداده اداری 
این  .شده استتهیه  BLUE-ETSتحقیقاتی پروژه  در با همکاری آمار ملی کشورهای ایتالیا، نروژ، اسلوکی و سوئد

توان ها میهای اداری شده که بر پایه آنهای کیفیت ثبتشاخصمنجر به ایجاد یک مجموعه جامع از  اتیتحقیقپروژه 
 ها تصمیم گیری کرد.به کارگیری آن اصالح و اداری از منابع مختلف را بررسی و در خصوص نحوهامکان استفاده از داده 
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