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ازمادرخواستشدبهچهارسؤالمهمبپردازیم:
چطور می توانیم شمول در جمع آوری، تحلیل و گزارش دهی داده ها 

و مدارک در انگلستان را بهبود بخشیم؟

چطور می توانیم برای درک برابری و شمول، کارآمدترین استفاده 
را از داده های فعلی، مانند داده های اداری، سرشماری ها و 

نظرسنجی ها داشته باشیم؟

شکاف های مهم در داده ها که مانع درک ما از برابری و شمول 
می شوند کدام هستند و چطور می توانیم به آن ها بپردازیم؟

چطور می توانیم از حالا برای بهبود رویکرد خود نسبت به برابری 
و شمول از تجربیات خود و دیگران بهره ببریم؟

دربارۀما
دراکتبرسال2020،کارشناسآمارملیازماکهگروهیمتنوعازصاحبنظرانارشدورهبران

جامعۀمدنیباتخصصهایگستردهایدرموضوعات،روششناسیها،جغرافیاهاواخلاقیات
دادهدرحوزۀبرابریهستیمدعوتبهعملآوردتاکارگروهمستقلیبهریاستخانممویراگیب

(Moira Gibb)تشکیلدهیم.هدفماارائۀپیشنهاداتیدربارۀبهتریننحوۀایجادتغییری
چشمگیردرشمولدادههاومدارکانگلستانبود.

ازهمۀافرادیکهنظراتوتجربیاتخودرابامادرمیانگذاشتندوسعیکردندبااطلاعات
بسیاریکهدراختیارماگذاشتندحقپیشنهاداتمارااداکنندبسیارسپاسگزاریم.برایافرادی

کهعلاقهمندندیافتههایاصلیراباجزییاتبیشتریبخوانند،پیشنهاداتویافتههایهر
فعالیتتبادلنظربهصورتجداگانهمنتشرشدهاستوامکانمشاهدۀآندرمحیطآنلاین

وجوددارد.

اینگزارشخلاصههمچنینبهزبانهایولزی،لهستانی،رومانیایی،پنجابی،چینیماندارین،
عربیوفارسیموجوداست.همچنیننسخههایسادهشدهوقابلفهماینگزارشبهاینزبانها

equalities@ons.gov.ukموجودهستند.اگرفرمتدیگریلازمدارید،لطفًابهنشانی
برایماایمیلارسالکنیدیاباشمارۀ08002985313تماسحاصلفرمایید.

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/#:~:text=In%20July%202020%20the%20UK,%2C%20ambitious%2C%20sustainable%20and%20inclusive.
mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=Inclusive%20Data%20Taskforce
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اقداماتما
کارخودراباسفارشطیفیازفعالیتهابرایگوشسپردنوکسباطلاعاتازافراددر

سراسرانگلستان،ازجملهافرادیکهممکناستازآنهادرخواستشوددرتحقیقاتشرکت
کنندودادههایخودرابامحققاندرمیانبگذارندوافرادیکهدادههاومدارکراجمعآوریو

استفادهمیکنند،آغازکردیم.اینفعالیتهاشاملمواردزیربودند:

 	CitizenSpaceتبادلنظرآزادآنلاین21هفتهایدرپلتفورم
هفتگفتگویمیزگردوششمصاحبۀعمیقبانمایندگانمرکزسالمندانودولتمحلیو	 

نمایندگانمللقدرتسپاریشده
چهارگفتگویمیزگردودومصاحبۀعمیقبااساتیددانشگاهونمایندگانانجمنهایعلمی	 
گفتگوهاییبابیشاز80رهبرجامعۀمدنیکهدر51حوزۀمتفاوتبرابریفعالیتداشتند	 
گفتگوهاییبابیشاز90نفرازعموممردمباتجربههایزیستهازمسائلبرابری	 

شرکتکنندگاندرگفتگوهاومصاحبههایعمیقپیشینههایمتنوعیداشتندوطبقآثار
برابریایکهدرحالحاضرانجاممیشودانتخابشدند.

رویدادهای تبادل نظر به صورت آنلاین برگزار شدند، 
چون طی همه گیری و زمانی که جلسه های حضوری 

محدود شده بود رخ دادند. به منظور حصول اطمینان 
از این که حرف افرادی را که کمتر ممکن است به 

اینترنت دسترسی داشته باشند بشنویم، همچنین با 
افرادی که ممکن بود در خطر محرومیت دیجیتالی 

قرار داشته باشند از راه پست تبادل نظر کتبی انجام 
دادیم. 

همچنینمقالاتوارائههاییدربارۀطیفگستردهایازموضوعاتمربوطبهدادههاومدارک
همهشمولدرنظرگرفتیم.گروههاوسازمانهایدیگرنیزمارابهرویدادهاییکهبرگزار

میکردنددعوتکردندوبرایافزودندیدگاههایخودبهبحثهایتبادلنظر،اسنادیکتبیبه
ماارائهدادند.
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یافتههایما
مابادقتهمۀمدارکجمعآوریشدهدرفعالیتهایتبادلنظرومشارکت

خودرابررسیکردیمویافتههایآندراینبخشخلاصهشدهاند.

شکافهایمهمدردادهها
مااذعانمیداریمدادههایکاملومناسببرایدرکنیازهاوشرایطگروههایمختلفافراد

مهمهستندتااطمینانحاصلکنیمهمهبهحسابمیآیندوحسابمیشوندوهیچکساز
قلمنمیافتد.یافتههایمربوطبهفعالیتهایتبادلنظرمانشاندادندکهگرچهدرسراسر
زیرساختدادهایانگلستاندادههاییبرایپرداختنبهتجربههاوپیامدهایطیفیازافراد

باویژگیهایمتفاوتموجوداست،شکافهاییقابلتوجهدرآنوجوددارند.برخیگروهها
یاویژگیهامطلقًادردادههاوجودندارند،برایبرخیگروههادادههایناکافیوجودداردو

کیفیتدادههایبرخیگروههابهقدرکافیمطلوبنیست.

نمونههاییازعدمحضورگروههایاویژگیهاکهبرایمابرجستهشدندعبارتنداز:افراد
تراجنسیتی،دارایجنسیتکوییر(نادوگانه)یادارایجنسیتمتنوع،جمعیتهایخانوارهای

ساکندرمکانهایغیرمسکونی(برایمثال،افرادساکندرتأسیساتمسکونیمانندمراکز
نگهدارییازندانها،یاافرادبیخانمان)وگروههاییکه»دسترسیبهآنهادشوارتربهحساب

میآید«(برایمثال،گروههایمردمکولی،روماییوخانهبهدوش،زندانیانسابق،پناهندگان،
قربانیانخشونتخانگیومهاجرانثبتنشدهیاقربانیانقاچاقانسان).برخیازاینگروهها
شاملآسیبپذیرترینومحرومترینافراددرانگلستانمیشوندوبنابراینرسیدگیبهعدم

وجوددادههاینشانگرزندگیهاوتجربههایآنانبهویژهاهمیتمییابد.

بسیاریازشرکتکنندگاندرفعالیتهایتبادلنظرماهمچنینکودکانرابهعنوانگروهی
شناساییکردندکهدادههابرایشانوجودندارند،بهویژهکودکانتحتسرپرستیدولت،

کودکانیکهخشونتیاغفلترادراوایلکودکیتجربهکردهاند،مراقبتدهندگاندارایسنکم،
کودکانمهاجر،کودکانناتوانوکودکانکولی،روماییوخانهبهدوش.

شرکتکنندگانمختلفیبهشکافهاییدردرکچراییوشرایطیکهافرادممکناست
درآندرمعرضخطرمحرومیتدیجیتالیقراربگیرندوهمچنینشکافهاییدرمیزان

بازنماییجمعیتدچارمحرومیتدیجیتالیدرجمعآوریمنظمدادههااشارهکردند.برخی
شرکتکنندگاناحساسمیکردنداقداماتانجامشدهدرپاسخبهویروسکرونا(کووید-19)

ممکناستبهمحرومیتبیشترآنهادرتحقیقاتمنجرشدهباشد؛بسیاریازنظرسنجیهابه
پلتفورمهایآنلاینمنتقلشدهاندواحتمالاًهزینههاییرابرایشرکتکنندگاندربرداشتهاندو

دسترسیآنهامحدودشدهاست.
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شرکتکنندگانهمچنینشکافهاییرادرپوششموضوعاتشناساییکردندکهممکناست
سیاستهاوبینشهایتوجیهیرامحدودکند.اینمحدودیتهاشاملکمبوددردادههای
درآمدازسرشماریهاکهدرکازمحرومیتهارامحدودمیکندوهمچنینکمبوددادههای

پیشینۀاجتماعی-اقتصادیمیشوندکهمتغیریمهمبرایدرکموضوعاتیمانندنابرابریهای
تحصیلیاست.

چندیننمونهازحوزههاییکهدرآناطلاعاتناکافیوجودداردارائهشد.تعدادیاز
شرکتکنندگانگفتندکهاطلاعاتمربوطبهدیناغلبدرنظرسنجیهاجمعآورینمیشودو

وقتیجمعآوریمیشود،بهصورتمنظمگزارشدادهنمیشودیااغلبباباورهاواعمالادغام
میشودواینامرممکناستنابرابریهاراپنهانکند.گرچهدادههایمربوطبهگرایشجنسی
درچندمنابعدادۀانگلستانجمعآوریمیشوند،اطلاعاتدربارۀتجربههاوپیامدهایمتفاوت

افراددررابطهباگرایشجنسیشانکماست.علاوهبرآن،گرچهبارداریومادربودنتحت
قوانینبرابریبریتانیایکبیرازویژگیهایتحتمحافظتبهحسابمیآید،اطلاعاتدربارۀ

نابرابریهایمربوطبهبارداریوپیامدهایبارداریناقصاست.شرکتکنندگانهمچنینبهعدم
وجوددادههاییدربارۀویژگیهایشخصیمهمبراینظارتبربرابریدرمنابعدادههایاداری

اشارهکردند.

حتیوقتیگروههاوموضوعاتمهمدرنظرسنجیهایادادههایاداریذکرمیشوند،
شرکتکنندگانخطراتیدررابطهباامکانپایینبودنکیفیتدادههاشناساییکردند.اطلاعات

ارائهشدهتوسطنمایندگانافرادممکناستنادرستباشد.برایمثال،وقتیدادههایی
برایکودکانموجوداست،ایندادههااغلبازافرادیبهجزخودکودکانجمعآوریمیشود

وبنابراینممکناستحرفهایخودکودکانشنیدهنشود.همچنینممکناستمسائلنقص
دردادههایمرتبطباشمولوجودداشتهباشند.اینمسئلهبهویژهدربارۀسوالهایداوطلبانۀ
سرشماری،ماننددین،رخمیدهدوبنابراینپاسخهایبسیارکمترینسبتبهسوالهایالزامی

میگیرند.اطلاعاتیکهازمنابعدادههاییکهقبلاًجمعآوریشدهاندبهدستآمدهاندنیزممکن
استباگذشتزماننادرستشوند،برایمثال،وقتیافراددربارۀگروههایمشخصیدر

بافتهایمتفاوتودرزمانهایمتفاوتترجیحخودرابیانمیکنند.

مسائل مربوط به کیفیت داده ها می تواند تصویری 
گمراه کننده به دست دهدوشناسایی حوزه هایی که در 

آن تبعیض و بازنماییغلطرخمیدهدوفرصتهای
زندگیافرادکاهشمییابددشوارمیشود،بنابراین
رسیدگی به این شکاف ها از نظر ما در اولویت قرار 

دارد.
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شمولوجمعآوریداده
جمعآوریدادههایمناسبازافرادمناسببرایدستیابیبهسطحیازدرکنابرابریکهبرای
انجاماقداماتصحیحلازمداریمبسیاراهمیتدارد.اماتحقیقاتمابامشارکتسازمانهای

جامعۀمدنی (CSOها)وافرادمتعلقبهگروههاوجمعیتهایمرتبطنشاندادکهطیف
گستردهایازعواملعملی،فرهنگیوعاطفیوجوددارندکهاثریمرکببرتمایل،تواناییو

فرصتافرادبرایارائۀاطلاعاتشخصیخودوشرکتدرفعالیتهایپژوهشیرسمیمیگذارند.

اعتماددرتمامیفعالیتهایتبادلنظرمابهعنوانمانعیبرایشرکتدرجمعآوریداده
مشخصشد.اینمسئلهشاملدیدگاهیمیانچندشرکتکنندهبودکهحسکلیعدماعتماد
بهدولتوهمچنینآماردولت،بهویژه(البتهنهانحصارًا)میانگروههایدارایبازنماییکم

وجوددارد(توضیحدادهشدکهاینمسئلهمخصوصًابرافرادمتعلقبهجوامعکولی،روماییو
خانهبهدوش،دیگرگروههایاقلیتهایقومیومهاجرانثبتشدهوثبتنشدهتأثیرمیگذارد).

شرکتکنندگانتوضیحدادندکهاینامرچطورممکناستبهبازنماییکمبرخیگروههایا
ناپیداییکاملآنهامنجرشودودرنهایتباعثشودتصمیماتسیاستگذاریبهطورکافی

منعکسکنندۀاینجوامعنباشدوموجبافزایشعدماعتمادآنهاشود.برخیشرکتکنندگان
بهمیزانیازنگرانیوعدماعتمادمیانگروههاوجمعیتهایمرتبطدربارۀنحوۀاستفادۀدولت
ازدادههایشاناشارهکردند،ازجملهترسازآنکهفاشکردنوضعیتشانممکناستبهبرخورد

نابرابریاتبعیضمنجرشودیاشرایطشانرابدترکند.

همچنیندربارۀموانعدیگریکهبرتمایلبهمشارکتتأثیرمیگذارندمطالبیشنیدیم،ازجمله
فشاردرخواستهایمکرربرایشرکتدرتحقیقازسویبرخیازگروههایجمعیت،بهخصوص
برایکسانیکهدرزندگیهایروزمرۀخودفشارهایرقابتیایتجربهمیکنند،ودیدگاهشانآن

بودکهشرکتدرتحقیقفایدۀشخصییااجتماعیچندانیبرایشانندارد.

علاوهبرآن،اشارهشدافرادممکناستبهعلتعدمدسترسپذیریاقداماتجمعآوری
دادهازشرکتبازبمانند؛ازجملهآنکهابزارهایآنلاینجمعآوریدادهافرادیراکهدسترسی

یامهارتهایدیجیتالمحدودیدارندیااصلاًدسترسییامهارتندارنددربرنمیگیرند،
زبان،سوادیانیازهایدرکمطلبگروههایمختلفجمعیتدرنظرگرفتهنمیشوندوهویت

وویژگیهایشخصیافرادیکهمسئولطراحیوانجامجمعآوریوتحلیلدادههستند
منعکسکنندۀهویتوویژگیهایگروههایمتنوعجمعیتنیستندوبنابراینافرادرانسبتبه

مشارکتدرجمعآوریدادهدلسردمیکنند.

برچسبهایاستفادهشدهبرایثبتهرویژگیدرجمعآوریدادههانیزبهعنوانمانعیاحتمالی
برایمشارکتمعرفیشد.امکانآنکهافرادبتواننددرنظرسنجیهاوفرمهادستههاییرا

انتخابکنندکهمنعکسکنندۀویژگیهاوشرایطشخصیشاناستبسیارمهمخواندهشد.
برخیازشرکتکنندگانبرماهیتقدیمیشدۀبرخیسوالهاینظرسنجیها،ازجملهسوالات

مربوطبهقومیتوناتوانیجسمیتأکیدکردند.برخیپیشنهاداتیارائهکردندمبنیبرآنکه
تمرکزجمعآوریدادههایناتوانیازمدلپزشکیکهبهاختلالاتوتفاوتهایفردنگاهمیکند
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برداشتهشودوبرمدلاجتماعیناتوانیکهبهنیازهاودیدگاههایفردبهعنوانراهیبرای
رسیدگیبهتربهموانعسازمانیوساختاریایکهمشارکتافراددراجتماعرامحدودمیکند

میپردازد،تمرکزداشتهباشد.

شمولتحلیلونتایجدادهها
برخیمسائلبرایمابیانشدندکههمبرجمعآوریوهمتحلیلدادههااثرمیگذارندوممکن

استمیزانبازنماییصحیحومناسبتیافتههایبهدستآمدهراتضعیفکنند.

شرکتکنندگانشرحدادندکهعدمهماهنگسازیدادههایمربوطبهویژگیهایشخصی
چطورازامکانبررسیدقیقگروههاومقایسۀدادههادرکشورهایمختلفانگلستانجلوگیری

میکند.همچنیناشارهشدکهاستفادهازمعیارهایهماهنگشدۀقدیمی،برایمثال،استفادۀ
مداومازمعیارهایقومیتسرشماریهای1002انگلستان،موجبعدمامکانبازنماییکافیتنوع

درجمعیتحالحاضرمیشود.

همچنینبامادربارۀچالشهایمفهومیدردادههایحاضروتأثیراینمسئلهبرکیفیتمدارک
بهدستآمدهبراساسآنصحبتشد.برایمثال،چالشهایمفهومیمربوطبهعدمشفافیت
مفاهیمیکهدرمنابعمختلفجمعآوریمیشوندوازاصطلاحاتناتوانیوریشههایقومی

استفادهمیکنند.بهتناقضدرتعاریفاصطلاح»فردمحروم«نیزبهعنوانمسئلهایقابلتوجه
برایتحلیلگراناشارهشد.
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شرکتکنندگانهمچنینبهمشائلیاشارهکردندکهبهعلتکوچکبودنحجمنمونههادر
نظرسنجیازخانوارهابهوجودمیآیند،ازجملهتأثیریکهاینمسئلهبردانهبندیتحلیلیکهبه

دستمیآیددارد،چهطبقبخشباشد،چهطبقجغرافیایاویژگیها،وممکناستگروههای
کاملیرادردادههاناپیداکند.گفتهشددرنتیجهگروههایکوچکتردردستههایبزرگترتجمیع
میشوندواحتمالبهحاشیهراندنوبیگانهساختنبرخیگروههاوجمعیتهابهوجودمیآید.

کوچکبودنحجمنمونههاهمچنینازامکانانجامتحلیلهایدرهمتنیدۀمستحکمجلوگیری
میکند.اینمسئلهممکناستاحتمالدرکزیرگروههایخاصجمعیت،رابطۀمیانویژگیهای

مختلفوتأثیرمرکبآنهابرپیامدهایمتنوعراتضعیفکند.

بسامدجمعآوریدادهنیزبهعنوانمسئلهایمهممطرحشد.اذعانداشتهشدکهسرشماریهای
انگلستانمنبعارزشمندیازدادههایهمهشمولهستندواطلاعاتیراکهبامنابعدادۀدیگر

قابلحصولنیستندارائهمیدهند،امافاصلۀ01سالهمیانسرشماریهابهمعنایآناستکه
اغلبچندسالازدادههایحاصلمیگذرد.

ازنظربرخیشرکتکنندگان،دادههایآماریبهتنهاییدرکیجامعازتجربۀزیستهبهدست
نمیدهند.باتوجهبهپیچیدگی،غناودرهمتنیدگیمسائلیکهبرزندگیافرادتأثیرمیگذارند،

ازنظرشرکتکنندگانبسیاراهمیتداشتکهدرصورتلزوم،همدادههایکیفیوهمکمی
مورداستفادهقرارگیرند.

ظرفیتپژوهشاختصاصیومهارتهایلازمبرایتأمینوتحلیلدادههانیزازجملهمسائل
متداولیبودندکهدرفعالیتهایتبادلنظرمتفاوتمطرحشدندوازنظرشرکتکنندگاناین
امرحتیوقتیدادههایموردنیازموجودهستندتحلیلهایاحتمالیایراکهمیشودانجام

گیردمحدودمیسازد.

همچنینمسائلمربوطبهدسترسپذیریدادههاومدارکبهاطلاعمارسید.سازمانهایی
کهدرتبادلنظرآنلاینشرکتکردندبهعدموجوددادههایآمادهوموجودوبهراحتی

دسترسپذیربرایتحلیلاشارهکردندوبرخیشرکتکنندگانهمچنینازعدمقطعیتدربارۀ
اینکهدقیقًاچهدادههاییموجودودرکجاقابلدسترسهستندخبردادند.برخیهمچنینبر

نیازبهاستفادهاززبانشفافوقابلفهمبرایبیانتفسیرهایآماریوامکاندستیابیبهدادهها
ومدارکدرطیفیازفرمتهایمختلفبهمنظورایجادامکاندسترسیبرایمخاطبانمتنوع

تأکیدداشتند.

یادگیریازدیگران
در کنار یافته های اصلی حاصل از فعالیت های تبادل نظر ما که در اینجا خلاصه شده است، 

همچنین در نظر گرفتیم که چطور می توانیم برای بهبود رویکرد خود نسبت به برابری و شمول 
در آینده از تجربه ها در انگلستان و کشورهای دیگر بهره ببریم. شرکت کنندگان در فعالیت های 

تبادل نظر نمونه هایی از به روش های امیدبخش را با ما در میان گذاشتند تا مکمل به روش هایی 
باشند که ما خود از طریق تجربه هایمان از آن ها آگاه هستیم. جزئيات بیشتر برخی از این 

به روش ها در گزارش یافته های اصلی ما موجود است. همچنین، یافته های گسترده تر از هر 
فعالیت تبادل نظر و مشارکت انجام شده، به طور اجمالی در گزارش های شواهد پشتیبان شرح 

داده شده است. 
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اصولدادههایهمهشمول
طبقاینیافتهها،برایبهبودزیرساختدادهایهمهشمولانگلستان،

مجموعهایاز8اصلرابههمراهپیشنهاداتیمفصلتردرزیرهرکدام
طراحیکردهایم.ایناصولعبارتنداز:

 ایجاد محیط اعتماد و امانت داری	. 
 اتخاذ رویکرد مشارکتی مبتنی بر کل سیستم برای بهبود زیرساخت 	. 

داده ای انگلستان
 حصول اطمینان از آنکه اطلاعات گروه ها به شیوه ای مستحکم 	. 

دریافت می شود
 حصول اطمینان از آنکه داده های کافی برای تجزیۀ مستحکم و 	. 

قابل اطمینان و تحلیل میان بخشی موجود است  
حصول اطمینان از آنکه مفاهیم مناسب و شفاف هستند	. 
 گسترش طیف روش های مورد استفاده و ایجاد رویکردهای جدید 	. 

برای درک تجربه های همه
 بازبینی استانداردهای هماهنگ شده به طور مرتب و سازگاری با 	. 

هنجارها و نیازهای اجتماعی در حال تحول
 حصول اطمینان از آنکه داده ها و مدارک انگلستان به میزانی برابر 	. 

برای همه دسترس پذیر باشند  

مجموعۀکاملپیشنهاداتتحتهریکازاین8اصل
درگزارشیافتههایاصلیآمدهاست.اگرایناصولبه

طورکاملاجراشوند،بهایجادتغییر چشمگیر و لازم 
در شمول داده ها و مدارک انگلستانکمکخواهندکرد.

8 | کارگروهدادههایهمهشمول



9 | کارگروهدادههایهمهشمول

تماسباما
اگرمایلبهتماسباماهستید،لطفًاازطریقایمیلequalities@ons.gov.ukباما

مکاتبهکنیدیااینکهبهاینآدرسپستینامهبفرستید

Government Buildings 
Cardiff Road 

Newport 
South Wales 

NP10 8XG
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