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بـا ایـن هسـتند.  ضـروری هـاکار راه ریـزی و برنامـه های علمی پژوهش رایب ها دادهچکیده: 
 شـوند بنا مـیها  داده آن اساسبر هایی که  وردها و مدلابر ها و داده است کیفیت الزم حال،
 سـنجیاعتبار و نـوهـای  ایـده برای آزمایشها باید  داده د. عالوه بر این،نرقرار گیتوجه  مورد
زمـان بایـد از  و همقـرار گیرنـد  گرهـا اختیـار پژوهشدر  بـه راحتـی ،تکرار اهدیگران از ر کار

مـورد هـا  داده ی بـاره. سـه مسـئله در مراقبـت شـودکنند  ها را فراهم می که داده گویانی پاسخ
 تحلیـلباز وهای نـو  پژوهش برایها  داده رستیو د بودن آماده اول، بحث قرار گرفته است:
نـاقص یـا  هـای بـر اسـاس داده های بـراورد نماگرهـا دشـواری دوم، .ها با مراقبت از انسـان

بینـی آینـده،  پـیش ایربـ ییهـا بـرای سـاخت مـدل هـا داده اسـتفاده از سـوم،ناپذیر، و  متعمی
هـای  بینـی پـیش درسـتیشـوند و ارزیـابی  اساس ساخته مـیآن ها بر  ی که این مدلیاه فرض

ی  و ارایـهتفسـیر  ،تـر بـه چگـونگی اسـتفاده ، توجـه بـیشها این زمینـهگذشته. در هر یک از 
  .ضروری است گذار تعلمی و سیاس ی  هجامعبه  ها داده
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  مقدمه
ضروری هستند. بـا در نظـر داشـتن ها کار راه ریزی و برنامه های علمی پژوهش ها برای داده
 شــواهد مبنــاهــای کار راهها، درخواســت بــرای  مطلــب اســت کــه در بســیاری از زمینــه ایــن

براوردهـا و  های هخصـهـا و مش الزم است بـه کیفیـت داده با این حال، افزایش یافته است.
  اند توجه شود. ها شکل گرفته هایی که بر اساس آن داده مدل

  اند از: ویژه عبارت های دغدغهسه مورد از 
زمان بـا مراقبـت از  بازتحلیل هم و جدیدهای  پژوهش ها برای دادهرستی و د آماده بودن .۱

و تکرارپــذیر بــودن  جدیــدهــای  هــا بــرای پژوهش بــه اشــتراک گذاشــتن داده ها: انســان
ها  هـا و محافظـت از انسـان هایی همراه است و بین دسترسی بـه داده ها با مانع یافته
  های ذاتی وجود دارد. تنش

 ناپـذیر: نـاقص یـا تعمیم های نماگرها بر اساس داده وها  مدلکردن  های براورد دشواری .۲
 شـوند بـراوردنااریب هستند  درست و به قدر کافیکه  هایی دادهروی  باید از هانماگر

هـای بـراورد کـردن  ه ندهنـد. روشیـرا ارا از وضعیت کننده گمراه تصویری طوری که به
هـا عـالی  شوند که کیفیت داده هایی تهیه می ها در زمینه نماگرها اغلب بر اساس رابطه
اند همان رابطـه را  تر شناخته شده هایی که کم در زمینه است. این نماگرها ممکن است

اسـتفاده از تـالش بـرای . ها نداشته باشند، اما تشخیص آن بسیار دشوار است با داده
  منجر شود.  تر های بیش تواند به دشواری می تر مناسب های داده

ایـن  کـههـایی  فرض، آینـده بینـی هایی بـرای پیش مـدل بـرای سـاختهـا  داده استفاده از .۳
ــدل ــاسها  م ــر آن اس ــاخته می ب ــتی پیش س ــابی درس ــوند، و ارزی ــته: بینی ش ــای گذش  ه
هایی  ی بـه ناچـار بـر اسـاس وضـعیتختشـنا های خـط سـیر تغییرهـای جمعیـت مدل

بینی آینـده  ها رخ داده است. پیش شوند که پیش از این تغییر خاصی در آن ساخته می
بخواهی باشند و همچنـان کـه وضـعیت در  هایی نیاز دارد که ممکن است دل به فرض

کند بتوانند بـه شـکلی بنیـادی  شناختی تغییر می رفته از لحاظ جمعیت کشورهای پیش
  ها به وجود آورند.  بینی تغییر کنند و وضعیتی ناپایدار را برای کاربران پیش

هـا بـه  ادهی د هیـارا توجه فزاینده به چگونگی اسـتفاده، تفسـیر و ،ها زمینه هر یک از این در
  گذاری ضروری است.  ی علمی و سیاست جامعه
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  های بنیادی پژوهش
  :اند از عبارت ها گرداوری و تحلیل داده اساسی های لاصبرخی از 

اسـتانداردی  :های نـو آمـاده باشـند ها باید بـرای تکـرار کـار دیگـران و آزمـون ایـده داده -۱
ی  ها بـرای بازتحلیـل در اختیـار افـراد دیگـر در جامعـه فزاینده وجود دارد که باید داده

کننــد کــه  های علمــی درخواســت می علمــی قــرار گیرنــد و شــماری روزافــزون از مجلــه
. ]۳[فـراهم شـود ها  داده مخزنیک  درها  در مقاله های مورد استفاده دادهدسترسی به 

شوند قرار است معمـوالً  می ی دولت امریکا گرداوری تفاده از بودجههایی که با اس داده
گرهـای دیگـر قـرار  هـا، در اختیـار پژوهش ظرف مدت دو سال از پایان گرداوری داده

  گیرند. 
 :محافظـت شـوند ثرؤطور م باید به گوها پاسخ در مورد های دیگر داده وها  پاسخ، هویت -۲

هـا و  هـای پزشـکی نازی در واکنش بـه آزمایش ها ی مراقبت از انسان نگرانی در باره
ی  همچنین افشای نقض فاحش حقوق بیماران در امریکا افـزایش یافـت. در مطالعـه

آفریقـایی در  -مـرد فقیـر آمریکـایی ۶۰۰تعـداد  ۱۹۷۲تـا  ۱۹۳۲تاسکیگی، از سال 
هـا از قبـل سـیفلیس  نفـر از آن ۳۹۹تاسکیگی، آالباما، مورد بررسی قرار گرفتنـد کـه 

کنندگان گفته نشد که سیفلیس دارند و برای سیفلیس درمان نشدند  اشتند. به شرکتد
پذیرفتـه  ۱۹۴۷در سال  سیفلیسمؤثر  عنوان درمان به سیلین پنیاین که  حتی پس از

ها از بیماری سـیفلیس جـان  کنندگان و همسران و فرزندان آن شد. بسیاری از شرکت
ی این مطالعه به بیرون درز کرد که منجر بـه  ، اطالعاتی درباره۱۹۷۲باختند. در سال 

ای  ی تاسکیگی انگیزه انزجار از مطالعه ].۱۸] و [۱۴[خاتمه دادن به این مطالعه شد 
های هیئت بازبینی نهادی است  برای گزارش بلمونت شد که مبنایی برای دستورالعمل

  های علمی در امریکا نظارت دارد. ی پژوهش که بر همه
های رفتـاری  مـدلتا حدی دانستن بهتر از هیچ ندانستن در یک وضعیت معین اسـت:  -۳

که  مدلی پسبا کیفیت عالی استوارند.  ی های آماده ی داده اغلب بر گرد هم آمدن همه
قـرار اسـتفاده  مـورد نیـز های دیگـر وضـعیت بتوانـد درشود بایـد  ها برازش می به داده
هایی در نظـر  بـرای وضـعیتبـراورد نماگرهـا  منظور استفاده در به اگر این مدل گیرد.

هـای  داده پس ها برای آن وضعیت آماده نیست، ترین داده گرفته شده باشد که مناسب
آسـانی در دسـترس  به باید در وضعیتی که کسی بخواهد براوردهایی تولید کند ورودی
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تر برای ساخت مدل و اطمینان از  های هر چه بیش باشند. همیشه میان گنجاندن داده
  کیفیت یا اریب تنش وجود دارد. های بی گنجانده نشدن داده

ــه از آن، مــدل جــدول ــه یــک نمون ــر منطق ــن ]۱۲[ ای کــول دمنــی اســت های عم . ای
هایی با کیفیـت  شد داده جدول عمر که تصور می ۳۲۶های مرگ و میر بر اساس  مدل

و امریکـای شـمالی  مربـوط بـه اروپـا جـدول ۳۲۴ از این تعداد،خوب دارند بنا شد. 
های عمر با مرگ و میر بسیار زیاد تقریبًا همه مربوط به اروپـای تـاریخی  بود. جدول

گاهی وجود داشت که ی  شـده ممکـن اسـت همـه های عمر اسـتفاده جدول بودند. این آ
های عمر مربـوط بـه پرسـش از کـم  جدولی جهان را نشان ندهند اما گنجاندن  تجربه

نظـر  آمیز بـه اشـته باشـند بسـیار مخـاطرهکیفیـت د هـایی بی درامدها که ممکن بود داده
  رسید.  می

ی بنـد مـدل: اده اسـتگاهی تنها راهنمای آینده آن چیزی است که در گذشته اتفـاق افتـ -۴
های خود را دارد، اما  مرگ و میر که در موضوع قبلی مورد بحث قرار گرفت دشواری

های تنظـیم خـانواده در  آمیزتر هـم باشـد. برنامـه توانـد مخـاطره ی بـاروری میبنـد مدل
 ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های  های آسـیا در دهـه تایوان و جاهای دیگر در بسـیاری از قسـمت

های  اند که هرگـاه وسـیله ها نشان داده رسید که این برنامه نظر می بهکامالً موفق بودند. 
شـود.  دسترس باشد بـاروری بـه سـرعت کـم می ضد بارداری مؤثر با کاربری آسان در

و  کشورهای جنوب صحرای آفریقـا باروری در هنگامی زیر سؤال رفت کهاین دیدگاه 
نظـر رسـیدند  بـهتر  نسبت به تغییر به مراتب مقاوم امریکای التین های برخی از بخش

]۹[. 
اما بخشی از اطالعات اند  ریزی آینده مهم به خودی خود برای برنامه یهای جمعیت بینی پیش

ی مـواد غـذایی در  های دیگر مانند براورد کافی بـودن عرضـه ورودی برای بسیاری از هدف
شــده در گذشــته وجــود  هایی شــناخته دهنــد. نمونــه یــک منطقــه در آینــده را نیــز تشــکیل می

  اند. ها بسیار پرت بوده بینی ، پیش ناشناخته تغییرپذیر ی اند که به علت آینده داشته

  رفته  های پیش ژوهشپ
انـد.  ها و براوردهـا اشـاره کرده هـا، مـدل ی داده ها و مالحظات در باره ها به کاستی پژوهش

کید می ها بر کار بیش این گونه مطالعه   کنند. تری که باید در این زمینه انجام شود تأ
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مراقبـت زمـان بـا  همو بازتحلیل  جدیدهای  پژوهش برای ها درستی داده آماده بودن و
 ها از انسان

 ها موضوعی است که یافته تکرارپذیری برای وهای اصلی  پژوهش برای ها دسترسی به داده
ی احتکـار  ، مسـئلهحالـتپردرامد همچنان مطرح است. در هر دو  و درامد کم در کشورهای

گوها  ی رعایـت محرمانـه بـودن پاسـخ گر یا سـازمان و نیـز مسـئله اطالعات توسط پژوهش
  شود.   مطرح می

کـه بـر بـاال ی بـا کیفیـت ختشـنا هـای جمعیت درامد، نبودن داده در بسیاری از کشورهای کم
متغیرهـای های مشترک میـان  را انجام داد و به رابطه یاساس آن بتوان براوردهای جمعیت

برای پرداختن بـه ایـن مسـئله، ی پرداخت همچنان مطرح است. ختشنا اجتماعی و جمعیت
خصوص در کشـورهای جنـوب به  درامد کم کشور ۲۰در ی ختشنا جمعیت مکان نظارتی ۴۹

 اند. در گذاری شـده نام INDEPTHی  ها شبکه صحرای آفریقا ایجاد شده است، این مکان
در ی ختشنا جمعیت در مورد رویدادهای برای گرداوری اطالعات ها تالشی سخت این مکان

  گیرد. های فراوان صورت می بازه
هـایی  ی نگرانیختشـنا های نظارتی جمعیت مکانشده در  های آماده به داده دسترسی در مورد

هـا را  هـا نیازمنـد تالشـی عظـیم اسـت. افـرادی کـه گـرداوری داده وجود دارد. گرداوری داده
ی بیـرون از جمـع انـگر هـا را بـه پژوهش کنند اغلب تمایلی ندارند که داده اجرا میهدایت و 

از ســوی دیگــر، انــد.  هــا در ایــن زمینــه تــالش نکرده ی آن خــود تحویــل دهنــد کــه بــه انــدازه
و اعتبارسـنجی آمـاده  مسـتقل ها برای بررسـی دادهکنند که  استانداردهای علمی ایجاب می

هــا دسترســی نداشــته باشــند، بررســی توضــیحات  ر بــه دادهدیگــ نگــرا . اگــر پژوهشباشــند
های پـژوهش بـر  تواند به زیر سؤال بردن ارزش نتیجه پذیر نخواهد بود و می متفاوت امکان

 نگـرا بر اسـت و پژوهش هـا بسـیار زمـان ها منجر شود. به عالوه، گـرداوری داده اساس داده
توجه خود را به دور بعدی گرداوری  اغلب نیاز دارند که به محض این که یک دور کامل شد

هـا  های بـه دسـت آمـده از ایـن گونـه مکان تر داده ها معطوف کنند. به این ترتیب، بیش داده
ی  ها به بحثی داغ در باره شوند. این مسئله تنها به شکل محلی و تا حدی محدود تحلیل می

ی ختشـنا رتی جمعیتهـای نظـا های به دست آمده از مکان شرایطی منجر شده است که داده
  ).]۱۱] و [۱۰]، [۴[تر قرار گیرند ( ی علمی بزرگ باید با آن شرایط در اختیار جامعه

ها بـه  ، دادن شانس عادالنه برای سود بردن از انتشار دادهیانگو تعادل بین مراقبت از پاسخ
اند و فراهم کردن امکان تکرارپـذیری همچنـان منشـأ  ها را گرداوری کرده کسانی که آن داده
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در بسـیاری از کشـورهای  INDEPTH یهـای پژوهشـ تنش بـاقی مانـده اسـت. در مکان
هـا  رهـایی کـه در گـرداوری دادهگ ی ایـن کـه آیـا در اصـل، پژوهش درامـد، بحثـی در بـاره کم

هـا  های پژوهشی آن اند باید دسترسی داشته باشند یا نه و این که آیا هدف مشارکت نداشته
طـرح  انگـر پژوهشسو باشد و آیا الزم است که بـا  طرح هم انگر های پژوهش با هدفباید 

یابی مسـتقل و . این نیازهای بالقوه با اصول ارزدر جریان بوده است همکاری داشته باشند
  تکرارپذیری در علم مغایرت دارد.

ها همچنان باقی است. حتی با این کـه  ی به اشتراک گذاشتن داده در امریکا نگرانی در باره
ایـن  .کننـد ها بـیش از پـیش بـه قـرار دادن اطالعـات در یـک بایگـانی نیـاز پیـدا می مجله

آزاد اینترنتـی کـه طرفـدار های علمـی  بر بسیاری از مجلـه ۲۰۰۹موضوع دست کم تا سال 
همکـارانش در سـال  و . مـک کـالو]۲۱[پژوهش کامالً بـاز هسـتند تـأثیری نداشـته اسـت 

شـده بودنـد، تنهـا تکـرار  قـرار داده یک آرشیو در ها داده حتی زمانی کهدریافتند که  ۲۰۰۸
  . ]۲۲[ پذیر بود مقاله امکان ۶۲مقاله از  ۱۴

هـا و  هـا بـیش از پـیش بـر اسـاس آمارگیریکار راهمنظـور تعیـین  هـا بـه همچنان کـه تحلیل
هـایی در مـورد محافظـت  شوند، نگرانی ها انجام می های به دست آمده از سرشماری ریزداده

هـای  هـا بـه روش آوری داده از هویت افراد به وجود آمده است. این موضوع اغلب به درون
معرفی یک عامل تصادفی،  ی ها به وسیله داده nشود، از جمله پرشیدگی  گوناگون منجر می

آوری کـل  سـاله و درون ۱۰سـاله یـا  ۵هـای  های رخداد پیشامدها بـه دوره بندی تاریخ گروه
هـای آمـاده  هر چنـد کـه در تحلیـل دادهی نسبتًا بزرگ.  های جغرافیایی در یک منطقه مکان

 های گیری نتیجـه بـه توانـد مـی گو پاسـخ کارها برای محافظـت از ی عموم، این برای استفاده
  منجر شود.نادرست 

توانـد بـه  گاهی یک تعدیل جزئـی در سـن افـراد بـا معرفـی کـردن یـک عامـل تصـادفی می
). تنظــیم ]۳۲] و [۱[نــامعقول منجــر شــود ( تیهای نابهنجــار ماننــد نســبت جنســی نتیجــه
سـن دارنـد  سـال ۶۵آوری هویـت افـرادی کـه بـیش از  منظـور درون شده به های گزارش داده
هـا منجـر شـود.  های سالخوردگان، مانند درامـد آن تواند به براوردهای نادرست مشخصه می

ای  گـذاری جزئیـات پیشـامدها و ترتیـب دنبالـه ی پیشامدها، تاریخ در مورد تحلیل تاریخچه
. یـک روش ]۱۶[پـذیر نخواهـد بـود  های رخداد امکـان ها مهم است که با انبوهش زمان آن

سـاله و  ۱۰سـاله یـا  ۵هـای  بنـدی زمـان بـه دوره آوری هویـت بـا گـروه درون مشترک برای
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کنـد کـه در مـورد  ها برای واحدهای جغرافیـایی نسـبتًا بـزرگ ایجـاب می داده کردنگزارش 
  گو بازاندیشی شود.  آوری هویت پاسخ چگونگی درون

. بـا ]۲۳[ کمـک کنـد یانتواند به محافظـت از پاسـخگو آوری جزئیات جغرافیایی می درون
ــن حــال،  ــر پژوهشای ــاره انگ ــه ی ویژگی اطالعــات تفصــیلی در ب های کوچــک  هــای منطق

ی  هـای خـاص یـا مطالعـه های افراد مبتال به بیماری منظور شناسایی خوشه بهجغرافیایی را 
چـون بـرای ایـن کـار بـه اطالعـات  ،انـد هـا، بـه شـکلی فزاینـده ادغـام کرده رفتار یـا نگرش

ها را  تواند از هیئتی که داده می گر پژوهش ].۸[ات بسیار زیاد نیاز دارند جغرافیایی با جزئی
هــا  ی داده کننــده تر را درخواســت کنــد. اگــر هیئــت کنتــرل کنــد اطالعــات تفصــیلی کنتــرل می

هـای  توانـد داده گـر می ی کـافی ارزشـمند ببینـد، پـژوهش نهـادی را بـه انـدازه پژوهش پـیش
  .باشدتواند بسیار طوالنی و اغلب ناموفق  دست آورد، اما فرایند پذیرش می را به تر تفصیلی

  ناپذیر  های ناقص یا تعمیم های براورد کردن نماگرها بر اساس داده دشواری
های یـک آمـارگیری اسـت.  براورد تعداد افراد مبتال به یک بیماری گاهی بـر اسـاس نتیجـه

ی  نحوهآمارگیری نمایانگر کل جمعیت باشند، یا  یانوگ بودن براوردها باید پاسخ دقیقبرای 
با کل جمعیت باید به خوبی درک شده باشد تا بتوان براوردها را بـرای  یانگو تفاوت پاسخ

  کل جمعیت ساخت.
مثبـت در هنـد   HIVی ایدز سازمان ملـل متحـد در بـراورد خـود از تعـداد افـراد بـا برنامه

 ۲۰۰۷میلیون نفر برای سال  ۲٫۵به  ۲۰۰۶سال  میلیون نفر در ۵٫۷ تجدید نظری نزولی از
تـر ناشـی از  نبود، بلکـه بیش  HIVداشت. علت این تجدید نظر نزولی، کاهش بسیار زیاد

ی براوردهـای خــود را از  ی ایــدز سـازمان ملـل پایــه ی براوردهــا بـود. برنامـه تغییـر در پایـه
، مصـرف کننـدگان مـواد مخـدر هـا (زنـان بـاردار های پرخطر درمانگاه های بالینی گروه داده

نمایـانگر تغییـر داد.  مبنـای  آمـارگیری جمعیـتتزریقی، کارکنان جنسـی تجـاری) بـه یـک 
واضح بود که در براوردهای قبلی، شیوع ایـدز در جمعیـت عمـومی هنـد بـه میـزان زیـادی 

 ).]۳۱] و [۳۰]، [۲۵[براورد شده بود ( بیش
از  ها بعضـی با این حـال،های قدیمی است. تر از براورد وردهای جدید به وضوح درستابر

کنند این بـراورد جدیـد ممکـن اسـت بـه توجـه و  خشنود نیستند، چرا که فکر می این تغییر
شـده  برخی این تغییر گزارشمنجر شود. همچنین،  HIVتر برای مبارزه با  تخصیص پول کم

 ایـن مثـالرا واقعی تفسیر کردند و بنا بر ایـن در میـزان کـاهش واقعـی ایـدز مبالغـه شـد. 
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آمارگیری بـرای  یانگو ها و چگونگی انتخاب پاسخ چگونگی گرداوری داده دهد که نشان می
  گیری از آن داشته باشد.  تواند تأثیر زیادی در نتیجه ها می گرداوری داده
هـایی از  هایی از الگوهای مـرگ و میـر را بـر اسـاس داده مدل ۱۹۸۲در سال  سازمان ملل

های جدید مرگ و میر برای بهبـود  . این مدل]۲۷[ است ساختهیافته  تر توسعه کشور کم ۲۲
هایی از اروپا و آمریکای شمالی بـود در نظـر گرفتـه  دمنی که بر اساس داده -های کول مدل

درآمـد در نظـر  رای وضـعیت کشـورهای کـمتـر بـ های مرگ و میر بیش شده بودند. این مدل
کشـور و  ۲۲هـایی از هـر  گرفته شـده بودنـد. سـازمان ملـل یـک مـدل کلـی بـر اسـاس داده

ــر اســاس داده ۴همچنــین  های کشــورها ایجــاد کــرد.  هــایی از زیرمجموعــه مــدل اضــافی ب
اصـل متأسفانه، بعدها به این نتیجه رسیدند که مدل مردان برای الگوی امریکـای التـین در 

تر در  های مربوط بـه مـردان سـالخورده هایی در داده ها، ناشی از اشکال مدلی از خطای داده
  .]۱۳[شده بوده است  هیاراهای عمر  جدول

 هایی هــا بــرای ســاخت مــدل هــای گذشــته، اســتفاده از داده بینــی درســتی پــیش
ها بـر آن اسـاس سـاخته  هـایی کـه ایـن مـدل بینـی آینـده و فرض منظور پـیش به
  .شوند می

هـا انجـام  ، کار نسبتًا کمی برای ارزیابی درسـتی آنیهای جمعیت بینی با وجود اهمیت پیش
. ]۱۹[ در این خصوص جالب به نظـر مـی رسـد ۱۹۹۸در سال  شده است. پژوهش کیلمن

را ارزیـابی کـرده  ۱۹۸۸تـا  ۱۹۵۱های  های سـازمان ملـل بـرای سـال بینی او درستی پیش
علت خطا در براورد کردن جمعیت در بار نخست بوده است. پس است. گاهی نادرستی به 

، بـراورد جمعیـت جهـان ۱۹۵۴چـین در سـال  ۱۹۵۳های سرشماری سال  تشار نتیجهاز ان
 ۱۰۰افزایش داده شد، به این علت که معلوم شد جمعیت چین بـیش از  ۱۹۵۰برای سال 

هـای دیگـر نیـز  . در زمانشـد تر از آن چیزی بود کـه پـیش از آن تصـور می میلیون نفر بیش
هـای مربـوط بـه آینـده نادرسـت بـوده اسـت. در سراسـر جهـان، کـاهش مـرگ و میـر  فرض
 ۱۹۷۰ی  ها بوده است. همچنین سرعت کـاهش بـاروری پـس از دهـه بینی تر از پیش سریع
علـت هشـدار در  بـههـای اجـرا شـده کار راهای ناشی از  تر از حد انتظار بود که تا اندازه بیش
 ۱۹۶۰های  درآمد در دهه ی افزایش زیاد نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای کم باره
  .]۱۹[ ه استبود ۱۹۷۰و 
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هـای  بینی ، پـیش۲۰۰۱تـا  ۱۹۵۰ی  نشـان داد کـه در دوره ۲۰۰۸ در سال همچنین کیلمن
ی مورد انتظار برای آینده (کـل جمعیـت، مـرگ و ختشنا در مورد وضعیت جمعیت یجمعیت
شـد  ه مییـآمـار ملـی اروپـا ارا المللی) کـه توسـط دفترهـای های بین روری، مهاجرتمیر، با

هـا بـر  بینی هایی کـه ایـن پیش . با وجود این که مقدار و کیفیت داده]۲۰[ تر نشده بود  قیقد
  داشت. واقعیت گذاری شده بودند بهبود یافته بود، این مسئله آن اساس پایه

هــای معتبــر کــل  بینی ی اصــلی براوردهــا و پیش تولیدکننــدهبخــش جمعیــت ســازمان ملــل، 
تـرین بخـش  ی مانند مرگ و میر و باروری اسـت. مهمختشنا جمعیت و فرایندهای جمعیت

و  ۲۰۰۴های  ی بـاروری اسـت. بـین سـال ی آینده هایی درباره بینی جمعیت، فرض از پیش
ورد جریـان کـاهش ای خـود را در مـ ، بخش جمعیت سازمان ملل متحد فـرض پایـه۲۰۱۲

را  اسـت ی آن رشد جمعیت صفر و به دنبال آن مسیر بـاروری باروری به سطحی که نتیجه
). با مرگ و میر کم، رشـد جمعیـت صـفر نیـاز بـه بـاروری کـل ]۶[] و ۲[بار تغییر داد ( ۴
)TFR (۲٫۰۷ ی نهایی آن رشد جمعیت صفر است باروری  دارد. نرخ باروری کل که نتیجه

  شود.  ز نامیده میجایگزینی نی
درامد و پردرامـد بـود. قبـل  ی برخی کشورهای کم ی تاریخچه این تغییرها بر اساس مشاهده

 TFR کـرد بینی می ها بود که پیش ، بخش جمعیت سازمان ملل متحد مدت۲۰۰۴از سال 
ی  رسد. فرض بر این بود که در نهایـت همـه ) می=TFR ۲٫۰۷مجانباً به سطح جایگزینی (

  های مانا با مرگ و میر کم و باروری کم خواهند بود.  کشورها دارای جمعیت
 بــــاروری زیــــر ســــطح جــــایگزینی، در بســــیاری از کشــــورها، نــــرخ ۱۹۹۰ی  در دهــــه

)۲٫۰۷TFR<۱٫۳ترین سـطح بـاروری ( ) تداوم یافتـه بـود، کـه گـاهی بـه پـایین-TFR< (
بینـی بـاروری در سـال  های پیش های گسترده، فرض ها و همفکری پس از مذاکره رسید. می

 ۱٫۸۶ی کشـورها مجانبـاً بـه  بینی شـد کـه نـرخ بـاروری کـل همـه تغییر کرد و پیش ۲۰۰۴
نزدیک خواهد شد که به معنی کاهش بلند مدت جمعیت بود. ایـن یـک انحـراف بـزرگ از 

  بود. صفر فرض قبلی رشد جمعیت نهایی 
کشـوری کـه بـاروری زیـر  ۲۱ی پـنج سـاله در  حداقل در سـه دوره TFR، ۲۰۰۰ی  ههدر د

سطح جایگزینی داشتند افزایش یافت. بر اساس افزایش باروی در این کشـورها، در سـال 
در کشـورهای  TFRای کـه در مـدل جدیـد،  ها دوباره تغییـر یافتنـد، بـه گونـه فرض ۲۰۱۰

جایگزینی افزایش یافت به نحـوی کـه هـر چـه  دارای باروری زیر سطح جایگزینی به سمت
TFR  شد. برای کشورهایی بـا  تر می تر زیر سطح جایگزینی بود شتاب افزایش سریع بیش
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بینی شـده  ، مانند الجزایر، پیش۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵های  باروری باالی سطح جایگزنی در سال
نی افـزایش کند و سـپس بـه سـطح جـایگزی به زیر سطح جایگزینی سقوط می TFRبود که 

  ی بازگشت به فرض جمعیت مانای نهایی بود.  یابد. این نشانه می
های باروری برای برخی کشـورهای آسـیایی کـه بـاروری  بینی در مورد غیرمنطقی بودن پیش

) ]۷] و [۶]، [۵[ای از افزایش باروری وجود نداشت ( ها بسیار کم بود و هیچ نشانه در آن
  فریاد اعتراض بلند بود.

بـود کـه در سـال  ۲۰۱۰های مربـوط بـه براوردهـای سـال  ودی در پاسخ بـه شـکایتتا حد
دسـت کـم در  TFR، ۲۰۱۲دوباره تغییر کرد. تـا سـال  TFRبینی  های پیش فرض ۲۰۱۲
بینـی  کشور با بـاروری کـم افـزایش یافتـه بـود. مـدل جدیـد پـیش ۲۵ساله در  ۵ی  سه دوره

در  TFRی  کشـور و سـابقه ۲۵ی ایـن  هبـرای بسیاری از کشورها بر اساس تجباروی کم بر
  ها بود.  آن هر یک از

کـه  TFRهـای قبلـی  بینـی تر از پـیش هایی بسیار کم به انحراف ۲۰۱۲های سال  بینی پیش
  اتفاق افتاد منجر شده است.  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۴های  بین سال

  های آینده های کلیدی برای پژوهش موضوع
کید قرار گرفتنـد نیـاز بـه پژوهشهایی که در این جا  رفت موضوع پیش هـای علمـی  مورد تأ

اخالقـی نیـز وجـود دارد. درسـت  های  لبه گفتمـان و بحـث در فلسـفه و اصـ دارد ولی نیاز
های  هایی وجود دارد، مالحظات و ارزش مانند هر آزمایشی که در هر جنبه از آن شایستگی

ها تقریبـا  ی یک راه حل کامل در بسیاری از زمینه هیشوند ارا تضادی هستند که باعث میم
  ممکن نباشد. 

مراقبـت زمـان بـا  هم و بازتحلیل جدیدهای  پژوهش برای ها درستی داده آماده بودن و
  ها از انسان
اند،  ها برقرار شـده ی مجله وسیله ها که به هایی در مورد در دسترس بودن داده قائده علی رغم

 هـا رایـج اسـت انـد کـه هنـوز احتکـار داده مسـتند کرده ۲۰۱۱ش در سال تنوپیر و همکاران
تـوان برداشـت تـا از عواقـب  تـری می هـای بیش . الزم است بررسی شـود کـه چـه گام]۲۶[

ها نیز جلوگیری شود. بـه  برای گرداوری داده انگر فی، مانند دلسردی پژوهشی من ناخواسته
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هـای  بیرونـی از داده انگـر ی پژوهش استفاده ای درخواستای بر چه شیوه همین ترتیب، اگر
INDEPTH  ،خواهـد تـا معلـوم  یـده اسـت و زمـان میچهنوز فرایند آن پیولی وجود دارد

  .استشود که دسترسی چقدر آزاد 
هـای پژوهشـی  دانشگاه و مرکز پـژوهش، مرکـز داده ۱۵دفتر سرشماری امریکا در بیش از 

)RDCشـده  هـای تصـویب دارای پروژه انگـر پژوهش اسـت. در ایـن مرکزهـا، ) ایجاد کـرده
هـای تفصـیلی کـه بـا  ای بر مبنای یکایـک داده های اجراهای رایانه توانند در مورد نتیجه می

بـرای عمـوم موجـود نیسـتند کـه های اطالعاتی قابل اسـتفاده  این همه جزئیات در مجموعه
ا و رعایـت محرمانـه هـ دادهی دسترسـی بـه  ها به حل مسئله تحقیق کنند. این مرکزهای داده

هـای  هـایی کـه از مرکـز داده دلیل این شرط کـه طرح کنند، اما به کمک می یانگو بودن پاسخ
انـد  ناقص »های دفتـر سرشـماری سـود برسـانند بـه برنامـه«کنند بایـد  استفاده می یپژوهش

ننـد توا هاسـت کـه می . این محدودیت مانعی برای کـار آزاد علمـی و طیفـی از بررسی]۳۳[
رسد تحت تأثیر  تری مورد نیاز است که به نظر می دنبال شوند. برای این برنامه، تفکر بیش

شده  انگر ها میان پژوهش ک گذاشتن دادههای مشابهی باشد که مانع به اشترا برخی گرایش
  است.

یـک موضـوع بـا ارزش بـرای  یانهـا و محافظـت از پاسـخگو به داده تعادل میان دسترسی
انـد وکسـانی کـه  ن پژوهشتـر میـان کسـانی کـه نگـرا عمومی است. بحـث بیشهای کار راه

هـدایت  های لبرای روشن کردن آنچه که باید اصـتواند  اخالقی هستند می های لنگران اص
کیـد فزاینـده بـر  رسد که این بحـث باشد مثمر ثمر واقع شود. به نظر می هـای  داده«هـا بـا تأ

هـا بـیش از پـیش ضـرورت کار راههای علمی و  برای پرداختن به بسیاری از پرسش »بزرگ
  ).]۳۴] و [۲۴[اند ( پیدا کرده

  ناپذیر های ناقص یا تعمیم های براورد کردن نماگرها بر اساس داده دشواری
هـایی  ها و نماگرها، از جمله برای مرگ و میر که مربوط به وضـعیت در بخش ساخت مدل

هـایی بـا کیفیـت نامناسـب  هایی برای آن وجـود نـدارد یـا دارای داده که دادهاز جهان است 
ی  همچنان یک چالش باقی مانـده اسـت. اشـتیاقی قابـل درک وجـود دارد کـه همـه ،است
رفت در ساخت براوردها منظور شوند، ولی خطـر  های رو به پیش های مناسب با روش داده

  ستند همچنان باقی است. هایی که دارای خطاهای جدی ه گنجاندن داده
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ها برای براوردها، از قبیل مرگ و میـر، روشـن اسـت. یـک کشـور بـرای  نیاز به برخی پایه
های خود به دانستن خیلی چیزها مثـل طـول عمـر متوسـط نیـاز دارد (کـه  بسیاری از هدف

، بخـش ۲۰۱۲شـود). بـا ایـن حـال، در سـال  امید به زنـدگی در بـدو تولـد نیـز نامیـده مـی
ــت ــه  جمعی ــزارش داد ک ــل گ ــازمان مل ــان و  ۲۶س درصــد از  ۶۰درصــد از کشــورهای جه

 های قابل اعتماد در مورد مرگ و میر بزرگساالن ندارند و دو کشور کشورهای آفریقایی داده
هـای قابـل اعتمـاد در مـورد مـرگ و میـر در هـیچ سـنی ندارنـد. در ایـن  گونـه داده هـیچ نیز

  .]۲۹[های دیگر ضروری است ها، براورد بر اساس وضعیت جا وضعیت

منظـور  هایی بـه هـا بـرای سـاخت مـدل های گذشته، اسـتفاده از داده بینی درستی پیش
  .شوند ها بر آن اساس ساخته می هایی که این مدل بینی آینده و فرض پیش

ی آینده یک مشکل اساسی برای  ها در باره های گذشته و اندیشه چگونگی استفاده از تجربه
های گذشته برای کل جمعیـت و  بینی تر از درستی پیش سازی آینده است. ارزیابی بیش مدل

گاهانـه گیری تواند در تصـمیم همچنین باروری و مرگ و میر می تر کمـک کنـد. در هـر  های آ
هـای اساسـی بارهـا تغییـر داده  هـا بـه روش صورت، احتماالً عاقالنه نخواهد بـود کـه فرض

ها بـه سـادگی تصـور خواهنـد کـرد کـه تغییـر واقعـی روی داده در  شوند، زیرا کاربران نتیجه
بینـی  بـرای سـنگاپور پیش ۲۰۰۸حالی که هیچ تغییری نبوده است. سازمان ملـل در سـال 

در سـال  .رسـد می ۱٫۵۹بـه  ۲۰۴۵تـا  ۲۰۴۰های  کرده بود کـه نـرخ بـاروری کـل در سـال
های  ی کل سنگاپور در سـالبینی شد که نرخ بارو های جدید باروری پیش ، با فرض۲۰۱۰
 ۲۰۱۲در سـال  .رسـد می ۱٫۸۰بینی تنها دو سال قبل به  تر از پیش بیش ۲۰۴۵تا  ۲۰۴۰

تــر از  بــه کم ۲۰۴۵تــا  ۲۰۴۰های  بینــی کــرد کــه بــاروری کــل در ســال ســازمان ملــل پیش
بـراورد  ۲۰۱۲تـا  ۲۰۰۸ی  خواهـد رسـید. در سراسـر دوره۱٫۳۸بینی دو سال قبل به  پیش

بینـی نـرخ  کـاهش یافـت. ایـن تغییرهـا در پـیش ۱٫۲۵به  ۱٫۳۳ل در سنگاپور از باروری ک
. آنچه در طـول ]۲[باروری کل هیچ ربطی به تغییرهای باروری واقعی در سنگاپور نداشت 

تـر  ی باروری، بر اساس خط سیر تغییر در کم ی آینده زمان تغییر کرده بود فکر کردن در باره
شـده در بسـیاری  و نه بر اساس تغییری مشاهده باروری کم بوداز نیمی از کشورهای دارای 
  بینی شده بود.  ها پیش از کشورهایی که باروری آن
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