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   دار مکاتبات ی عهده نویسنده * 
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ ، پذیرش:۱۳۹۹٫۸٫۱۷ دریافت:

 
 

هـای  های آزاد در آمار رسـمی (مطالعـه مـوردی: داده کاربرد داده
 شبکه اجتماعی اینستاگرام)

   و سعید فیاض *آرش فاضلی
 مرکز آمار ایران

هـا  کـه برخـی از دادهمبتنی بر این ایده اسـت  )Open Dataد (های آزا مفهوم داده .چکیده
خواهنــد  گونــه کــه می صــورت رایگــان در اختیــار همــه قــرار گیــرد تــا بتواننــد آن را آن بایــد به

و یـا  ، حـق اختـراعراستفاده، آزاد استفاده و منتشر کنند، بدون آنکه با محدودیت حـق نشـ
بـا گسـترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات هـر روز داده  .ها مواجـه شـوند سایر محدودیت

های بیشتری تولید می شود و این موضوع فرصت مناسبی را برای مراکز آماری کـه متـولی 
تولید آمارهای رسمی هستند فراهم مـی آورد تـا بـا سـرعت بیشـتر و هزینـه کمتـر آمارهـای 
رسمی را تولید نمایند. تغییر رویکرد مراکز آماری در نظام آماری مدرن به اسـتفاده از منـابع 

عث شده است تـا داده هـای آزاد مـورد توجـه قـرار گیـرد. آمارهـای رسـمی داده ایی جدید با
نیروی کار یکی از مهمترین آمارهای رسمی است که بصورت فصلی انجام می شود و نتایج 
آن همواره مورد توجه بوده است. از سوی دیگر با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و 

در این حوزه بـوده ایـم. در ایـن مطالعـه از  شبکه های اجتماعی شاهد رشد مشاغل بسیاری
داده های شبکه اجتماعی اینستاگرام برای برآورد و ابزاری جهـت اعتبـار سـنجی داده هـای 
بخش اشتغال استفاده شده است. آمـوزن هـای آمـاری و نتـایج بدسـت آمـده نشـان داد کـه 

ه اجتمــاعی ارتبــاط معنــی داری بــین آمارهــای نیــروی کــار و مشــاغل ایجــاد شــده در شــبک
ــار، داده هــای شــبکه هــای  ــروی ک ایســتاگرام وجــود دارد و در آمارهــای رســمی بخــش نی

  اجتماعی می تواند معیار مناسبی را برای صحت سنجی آمارهای فراهم آورد.
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آمارهـای رسـمی، داده هـای آزاد، آمارهـای نیـروی کـار، اشـتغال پنهـان،  واژگان کلیـدی:
  .شبکه اجتماعی اینستاگرام

  مقدمه: داده آزاد چیست؟ -۱
صـورت رایگـان در  هـا بایـد به مبتنی بر این ایده اسـت کـه برخـی از داده های باز مفهوم داده

خواهند اسـتفاده، بـاز اسـتفاده و منتشـر  گونه که می اختیار همه قرار گیرد تا بتوانند آن را آن
و یـا سـایر ) tPaten)، حق اختـراع(Copyright( کنند، بدون آنکه با محدودیت حق نشر

ها مواجه شوند و مفاهیم مشابهی با دیگر جنبش های آزاد ، نظیر نرم افزارهـای  محدودیت
درســت مشــابه آنچــه در سیســتم عامــل اندرویــد شــاهد آن  ) Open Sourceمــتن بــاز (

در تعریـف بـاال سـه جنبـه مهـم پررنـگ  .دارد )Open Content( یا محتوای آزاد -هستیم
 :شده است
سـادگی در دسترسـی باشـد؛ در بهتـرین حالـت از  داده باید با هزینه معقـول و به: دسترسی

ای  گونـه طریق بارگیری کردن از اینترنـت بتـوان آن را بـه دسـت آورد. همچنـین داده بایـد به
 .ارائه شود که بتوان در آن تغییراتی ایجاد کرد

افراد اجازه دهد آن را به  داده باید تحت شرایطی منتشر شود که به : باز استفاده و بازنشر
 .های داده ترکیب کنند شکل دلخواه استفاده و یا بازنشر کنند و یا بتوانند با سایر پایگاه

ای آزاد باشـند.  ها و هر تالشی در هـر حـوزه ها باید برای همه گروه داده : مشارکت همگانی
-Nonهـــای غیرتجـــاری( بـــرای مثـــال، نبایـــد حـــق دسترســـی تنهـــا محـــدود بـــه فعالیت

commercial( ها محـدود شـود. و یـا نبایـد  باشد؛ به این معنی که استفاده تجاری از داده
 .ها تنها برای اهداف خاصی مانند اهداف آموزشی آزاد باشد استفاده از داده

) هستند، با این حال مجموعه Big dataهای باز اغلب از جنس بیگ دیتا (کالن داده  داده
توانند بصورت باز منتشر شوند. به همین دلیـل ایـن دو تعریـف از های کوچک نیز می  داده

   .هم متمایز هستند
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  استفاده از داده های آزاد شبکه اجتماعی  -۳
استفاده از داده های آزاد در آمار رسمی توسط بسیاری از سازمان هـای آمـاری مـورد توجـه 
قرار گرفته است. در این خصوص می توان به استفاده از داده های موبایل برای تولیـد آمـار 

این موضوع بـا توجـه بـه اهمیـت آن در بخـش آمـاری سـازمان ملـل  ]۴[رسمی اشاره نمود
منجر به ایجاد یک گروه کاری شده تا بر چگونگی استفاده از این منابع داده ایی برای تولید 

. منابع داده های آزاد کـاربرد بسـیاری زیـادی ۳آمار رسمی بررسی های ویژه ایی انجام گیرد
داشته باشند. این منـابع داده مـی تواننـد بـه طـوز کامـل می توانند در تولید آمارهای رسمی 

بعنوان جایگزین داده های جمع آوری شده در طرح های آمارگیری مورد استفاده قرار گیرند 
توان به استفاده  و یا بطور منابع کمکی یا جانبی مورد استفاده قرار گیرند. بعنوان مثال می

منـابع داده ایـی جـایگزین بـرای تولیـد شـاخص  از داده های فروشگاه های اینترنتی بعنوان
اسـتفاده نمـود و از داده هـای  )Customer Price Index (CPI)قیمت مصـرف کننـده (

شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بعنوان منبع کمکـی بـرای صـحت سـنجی یـا بـرآورد 
آوردی از اطالعات بخش خاص استفاده نمود که در ایـن مطالعـه از ایـن داده بـه منظـور بـر

  اشتغال پنهان و منبع کمکی برای آمارهای بخش اشتغال استفاده شده است.
از جمله مهمترین منبع داده های آزاد، داده هایی هستند که روزانه در شـبکه اجتمـاعی و در 
بستر اینترنت تولید می شوند. بـا گسـترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و زیـر سـاخت 

ار و گسترش موبایل های هوشمند هـر روز بـه تعـداد کـاربران های دسترسی به اینترنت سی
شبکه های اجتماعی افزوده می شود . مهمترین عوامل این موضوع دسترسی آسـان، بـدون 
هزینه ، عدم وابستگی به مکان و سرعت باالی انتقال اطالعـات اسـت. در چنـین فضـایی 

ارتباطی محدود نکرده و بسیاری بسیاری از کاربران استفاده خود را تنها بعنوان یک شبکه 
از فعالیت های کسب و کاری خود را در این شـبکه هـا توسـعه داده انـد. عـالوه بـر ویژگـی 
های ارتباطی که این شبکه ها برای کاربران خود فراهم می نماینـد در حـوزه هـای کسـب و 

ق بـه ایجـاد کار امکانات دیگری نیز برای کاربران ایجاد نموده انـد کـه از بسـیاری را تشـوی
 کسب و کار مجازی نموده اند. 

  که از مهترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره نمود.  
ایجاد کسب و کار ( صفحه اینستاگرام، کانال تلگـرام، صـفحه فیسـبوک و ...) بـرای  )1

 افراد حقیقی /حقوقی نیاز به مجوز های قانونی ندارد
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ت انتشـار اطالعـات در ایـن بسـتر بسـیار تبلیغات در این بستر رایگان بـوده و سـرع )2
 بیشتر از روش های سنتی است 

 رشد کاربران و مشتریان بصورت نمایی است  )3
کسب و کارهای ایجاد شده نیاز به فضای فیزیکی نداشته و می تواند هر از مکـانی و  )4

  هر زمانی شروع شود و به راحتی هم بسته شود.
مورد نظر است، بر طبق آمارهای رسـمی منتشـر شبکه اجتماعی اینستاگرام در این مطالعه 

ام از منظـر تعـداد صـفحات  ۷، ایـران در رتبـه ۲۰۱۹در سـال  ۴شده در سایت های معتبر
میلیون صفحه فعـال در رتبـه  ۴۲شبکه اجتماعی اینستاگرام قرار گرفته است و همچنین با 

  قرار گرفته است.  میلیون کاربر ٤۰دوم پر کاربرترین شبکه اجتماعی بعد از تلگرام با 

  
  

  کشور ایران از منظر تعداد صفحات فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام - ۲شکل
  

آنچه که در این کسب و کارهـای مجـازی وجـود دارد موضـوع اشـتغال آن اسـت. موضـوع 
اشتغال همواره بعنوان یکی از دغدغه های دولت است. در این موضوع طرح آمـارگیری از 

که بصورت فصلی توسط مرکز آمار ایران  )Labour Force Survey (LFS)( نیروی کار
اجرا شده و نتایج آن منتشر می شود،  بعنوان مهم ترین آمار رسمی منتشر شده در کشـور ر 

ــارگیر در  ــاموران آم ــه در آن م ــار اســت ک ــازار ک ــای ب ــال از  ٤خصــوی آماره ــت در س نوب
وضـعیت اشـتغال آنـان (شـاغل،  خانوارهای نمونه اطالعات مربوط بـه اعضـای خـانوار و

بیکار و غیرفعال) اطالعاتی را جمع آوری می نمایند. در این پرسشـنامه سـواالتی در مـورد 
کسب و کارهای مجازی پرسیده نمی شود لذا از این مـدل کسـب و کارهـا بعنـوان اشـتغال 

  پنهان می توان نام برد. 
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یژگی های منح

حه ، دارای نسـخ
داد صفحات بر
راک گـذاری وی
گان توسـط الیـ
حات قالبی یا غ

هاي آزاد در آمار ده

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

  
صفحات کسب و ک

   ها 
ی اینسـتاگرام بـ
ران ایـن شـبکه
 دسترسی به ری
حققـان مـی تو
اگرام دارای وی

ن ایجـاد صـفح
یجاد تعدت در ا

مکان بـه اشـتر
ل بازدید کننـدگ
ع رسانی صفح

كاربرد داد

اس، ي آمار رسمي ايران

انواع ص - ۴ شکل

تحلیل داده
شـبکه اجتمـاعی
داده های کاربر
سترسی، سطح

، ولـی مح است
جتماعی اینستا

، رایگان بودن ی
وجود محدودیت
نامه نویسی ، ا

ت عکس العمل
مت #) ، اطالع

هاي ي بررسي مجله    ..

ش

ند تجزیه و
جاد شـده در ش
 به رشد دارد. 
چند که نحوه دس
ش تعیین شده
ده های شبکه ا

  ز: 
از زبان فارسی
و سایت، عدم
جوز و زبان برن

داستان ، دریافت
 ساده ( با عالم

...................  

  

فراین -۴
اشتغال ایج
روندی رو
است هر چ

های از پیش
نمایند. داد
عبارتند از
پشتیبانی ا
دکستاپ و
هر گونه مج
مستقیم، د
جستجوی
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ها باعث شد تا نویسندگان این داده ها را دریافـت نماینـد. پـس  این ویژگی امکان ریپورت
از دریافت داده های این شبکه مراحل زیر انجام گرفـت. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه کـه داده 
های دریافتی دارای ویژگی های مکانی است و می توان آنها را بر اسـاس ویژگـای مکـانی 

  مناطق استانی طبقه بندی نمود. بر حسب 
شایان ذکر است که در این پاکسازی از نرخ تعامل (عبارتست از نسبت مجمـوع الیـک و 
کامنت به تعداد بازدید) بعنـوان شـاخص فعـال بـودن کسـب و کـار مجـازی اسـتفاده شـده 

است این صـفحه فعـال در نظـر گرفتـه  ۱است. در صفحاتی که نرخ تعامل بزرگتر مساوی 
  می شود. 

  

  
  

  مراحل انجام برآورد اشتغال پنهان با استفاده از داده های اینستاگرام - ۵شکل 
  

 نتایج و پیشنهادات  -۵
ماهـه  ۶بندهای موضوعی اولیه از داده های دریافتی فراوانی کسب و کار ها بـرای  در طبقه

  بصورت زیر حاصل شده است:  ۱۳۹۸اول سال 
  

  انواع صفحات کسب و کار بر حسب نوع خدمت در اینستا گرام - ۱جدول
  درصد  تعداد عنوان حوزه 
  %۳۶٫۹  ۱٬۸۵۴٬۷۰۵  فروش کاال
  %۱۷٫۱  ۸۵۹٬۷۲۹  تبلیغات

  %۹٫۷  ۴۸۹٬۴۱۶  سایر مواردخدمات فنی و 
  %۱۰٫۵  ۵۲۸٬۹۰۸  نرم افزار

  %۲۵٫۷  ۱٬۲۸۹٬۵۶۸  آموزش و تولید محتوا
  %۱۰۰  ۵٬۰۲۲٬۳۲۶  جمع

  

دريافت داده ها 
پاكسازي با 

استفاده از نرخ 
تعامل  

تفكيك  
داده هاي مكاني 

و موضوعي

مدلسازي و 
توليد آمار
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بیشترین کسب و کار مجازی برای فـروش کاالسـت کـه بـا توجـه اینکـه  ۱بر اساس جدول 
ثبت حقوقی و مجوز قانونی وجود ندارد بنابرین امکان استفاده از درگاه پرداخت بـانکی در 
این صفحات وجود نداشته و فروش کاالها و پرداخت وجـوه آن از طریـق نقـل و انتقـاالت 

  شخصی خواهد بود. 
  

در برخـی از  ۶۱۳۹اطالعات صفحات کسب و کـار در اینسـتاگرام و طـرح نیـروی کـار در سـال  -۲جدول 
 ]۲[استانها 

 استان
تعداد 

صفحات 
 ماه ۶طی 

تعداد 
صفحات 

  بهار

تعداد 
صفحات 
  تابستان

شاغل   شاغل بهار
  تابستان

نرخ 
بیکاری
  بهار

نرخ 
بیکاری 
 تابستان

  ۱۰٫۸ 4,201,8054,191,589۱۰٫۲ 272,56290,854 363,416  تهران
  ۱۳ ۱۴٫۱ 881,400 835,593 12,656 47,612  60,268  البرز

  ۱۰٫۴ 1,673,1081,667,781۱۰٫۸ 21,50210,591  32,093  اصفهان
  ۱۴٫۲ ۱۶٫۲ 526,773 529,344 19,672  9,257  28,929  هرمزگان

  ۹٫۱ 1,201,8981,287,015۱۰٫۳  6,648  4,250  10,898   یجان شرقیآذربا
  ۱۴٫۶ 1,276,2221,305,298۱۶٫۳  5,793 26,388  32,181  خوزستان

  ۹  1,968,7952,077,896۹٫۴ 13,808  3,670  17,478   یخراسان رضو
  ۹٫۶  ۸٫۳ 922,287 996,614  6,033  9,436  15,469  الن یگ

  ۵٫۲  ۸٫۴ 383,619 358,118  5,014  4,629  9,643  زنجان
  ۸٫۲ ۱۰٫۸ 431,139 411,453  5,822  3,419  9,241  نیقزو 
  ۱۰٫۸ ۱۲٫۲ 895,527 865,038 11,234  3,548  14,782  رمان ک

  
  آنچه که بر اساس داده های فوق مورد نظر است آزمون فرض زیر خواهد بود : 

 
H : ارتباط	معنی	دار	بین	کسب	و	کارهای	مجازی	و	نرخ	اشتغال	وجود	ندارد
H : ارتباط	معنی	دار	بین	کسب	و	کارهای	مجازی	و	نرخ	اشتغال	وجود	دارد  
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ار و پنهـان اسـت، کاز عوامل آشـ یاریر بسیه تعداد اشتغال تحت تاثکنیبا توجه به ا •
ار و اشـتغال یکـبـرآورد نـرخ ب یبرا یتواند توسعه داده شده و حت یم یشنهادیمدل پ

 رد یمورد استفاده قرار گ
، یاجتمـاع یه هـاکژه در شـبیشـور در بـوکش اشتغال پنهان در یتوجه به روند افزابا  •

ه در حـال کـار لحـاظ شـود کـ یرویـن یریارهـا در طـرح آمـارگکسب و کن نوع یدایبا
شـود و بـه خـاطر  یده نمـین خصوص از افراد پرسیدر ا یحاضر در طرح حاضر سوال

ن یـدر ا یین راهنماهـایدنبـال تـدوار بـه کـ ین المللـیرا سازمان بیت موضوع اخیاهم
 خصوص بوده است

داشـته اسـت (ماننـد همـدان و  یاهشـکرونـد  یاریکـه نـرخ بکـ یین اسـتان هـایدر ب •
م. یجه اشتغال پنهان بوده ایو در نت ینترنتیا یار هاکسب و کاد ین) شاهد رشد زیقزو

ته اسـت نداشـ یر محسوسییافته / تغیش یافزا یاریکه نرخ بک یین در استانهایهمچن
ر بـوده ییـ/ بـدون تغ یاهشکروند  ینترنتیا یار هاکسب و کستان) ، تعداد ی(مانند س

 است 
 یقرار گرفته است در حال ینستاگرام مورد بررسیا یه اجتماعکن مطالعه تنها شبیدر ا •

توانـد در  یآنهـا مـ یل داده هـایه و تحلیه تجزکز وجود  دارد ین یگرید یه هاکه شبک
 د باشد.یموجود مف یرسم یآمارهاج یبهبود نتا

بعنوان یکی از منابع ثانویه برای تولید آمارهای رسمی هسـتند. فراینـد هـای   پارادیتا •
کنونی جمع آوری و تولید داده های باید به گونه ایی تغییر یابد تا پارادیتـای باکیفیـت 

 را تولید نمایند.  

  توضیحات
1. http://data.gov.ir 
2. http://data.tehran.ir 
3. Working Group on Open Data 
4. www.statcounter.com 
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  ها مرجع

 .https://foia.iran.gov.ir/web/guest/home، آزاد به اطالعاتسامانه انتشار و دسترسی  ]۱[
، دفتر ۱۳۹۶چکیده نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار سال ). ۱۳۹۶مرکز آمار ایران ( ]۲[

   .جمعیت، نیروی کار و سرشماری
چکیده نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده ). ۱۳۹۷مرکز آمار ایران ( ]۳[

  .ICT، دفتر صنعت، معدن و زیرساخت، گروه آمارهای ۱۳۹۷افراد از اینترنت در سال 
[4] UN (2017). Global Working Group on Big Data for Official 

Statistics, Handbook on the use of Mobile Phone data for Official 
Statistics. 
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