خط مشی عمومی تجدید نظر آمارهای مركز آمار ایران

مقدمه

اطالعات آماري منتشر شده ممكن است به داليل مختلف تغيير كرده و تجديد نظر شود .انجام اين تغييرات بدون اعالم قبلي و
بيان داليل ،ميتواند تأثير نامطلوبي بر اعتماد كاربران به آمار و توليدكنندگان آن داشته باشد .تهيه سند خط مشي تجديد نظر گامي
در راستاي اجراي «اصل  -6شفافيت و بيطرفي» و «اصل  -15درستي و قابليت اعتماد» از «چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار
ايران» و افزايش اعتماد كاربران است .اين سند به عنوان يك جنبه مهم از «حكمراني خوب در آمار» نيز به رسميت شناخته شده
است .حكمراني خوب در آمار يا به عبارتي مديريت صحيح فرايند تهيه و توليد آمارهاي رسمي با كيفيت ،بخشي از شفافيت و
مسئوليتپذيري بخش عمومي را تأمين ميكند.
انواع خط مشي تجديد نظر شامل خط مشي عمومي و تخصصي است .در خط مشي عمومي اصول كلي حاكم بر تجديد نظر و در
خط مشي تخصصي نكات فني و موارد مربوط به هر حوزه تخصصي آماري (مانند حسابهاي ملي) بيان ميشود .سند پيشرو،
خط مشي عمومي تجديد نظر آمارهاي مركز آمار ايران است.
 .1هدف
هدف از تهيه خط مشي تجديد نظر ،بيان چگونگي انجام تجديد نظر در آمارهاي مركز آمار ايران و ايجاد فهم مشترك موضوع
براي هماهنگي بيشتر انجام كار در حوزههاي مختلف توليد آمار در مركز آمار ايران است.
 .2تعریف تجدید نظر
به هر گونه تغيير در اطالعات آماري منتشر شده براي عموم ،تجديد نظر گفته ميشود .تجديد نظر ممكن است ناشي از دسترسي
به دادهها و اطالعات جديد ،تغيير در تعاريف و مفاهيم ،بازنگري روشهاي آماري يا  ...باشد.
 .3علل تجدید نظرها
تأخیر در دریافت اطالعات :مهمترين علت تجديد نظر ،تأخير در دسترسي توليدكنندگان به دادهها است .هنگاميكه برخي از
دادههاي الزم براي ارائهي آمار بهنگام در دسترس نيستند ،معموال اين دادهها ،براورد شده و آمارهاي برگرفته از آنها در زمان
مقرر منتشر ميشود .پس از دريافت همهي دادههاي مورد نياز ،نتايج ارائه شده ،مورد تجديد نظر قرار گرفته و به اطالع كاربران
ميرسد.
تغییر در تعاریف ،مفاهیم ،طبقهبندیها و روشهای آماری :تجديد نظر ممكن است به علت تغيير در تعاريف و مفاهيم يا
طبقهبنديهاي مورد استفاده انجام شود ،نظير تغيير تعريف فرد شاغل از «حداقل دو روز كار در هفته» به «حداقل يك ساعت كار
در هفته» .جابجايي از  ISIC3به  ISIC4نيز نمونهاي از تغيير در طبقهبنديها است .همچنين ممكن است در روش آماري مورد
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استفاده (به عنوان نمونه روش براورد دادههايي كه فعال در دسترس نيستند) تغييراتي ايجاد شود .براي داشتن سريهاي زماني فاقد
گسست آماري ،اعداد دورههاي قبل تجديد نظر ميشوند.
محكزنی دادهها :محكزني نيز عاملي براي تجديد نظر است .در محكزني ،دادههاي داراي دوره تناوب بيشتر (مثال ماهانه يا
فصلي) با دادههاي داراي دوره تناوب كمتر (مثال ساالنه) كه كاملتر بوده و ديرتر آماده ميشوند ،تطبيق داده ميشوند .به عنوان
نمونه ،تجديد نظر در آمارهاي حسابهاي ملي فصلي پس از تهيه و توليد حسابهاي ملي ساالنه انجام ميشود.
تغییر سال پایه :تغيير سال پايه دليل ديگري براي تجديد نظر است .پس از تغيير سال پايه ،سري زماني اطالعات فعلي ،تا جاي
ممكن تجديد نظر شده و تغيير ميكند.
خطا :اصالح خطا ،يكي ديگر از عوامل تجديد نظر است .خطاها ،دادههاي نادرست ناشي از اشتباهاتي هستند كه ناخواسته در
فرايند توليد آمار (مثل خطاي پردازش دادهها) يا انتشار (مانند خطاي تايپ يا برعكس شدن رقم اعشار) رخ ميدهند.
 .4انواع تجدید نظر:
تجدید نظرهای معمول :به تغييرات منظم در دادههاي منتشر شده ،تجديد نظر معمول گفته ميشود .اين نوع تجديد نظرها
معموال بهطور ساالنه يا فصلي انجام ميشوند .بهعنوان نمونه ،نتايج اوليه به دليل در دسترس نبودن دادهها ،بهطور منظم و بر
اساس براورد دادههاي ناموجود محاسبه ميشوند ،اما پس از دسترسي به دادههاي جديد ،مقدار واقعي ،جايگزين مقدار براوردي
شده و تجديد نظر صورت ميگيرد.
تجدید نظرهای عمده :تجديدنظرهاي عمده ،به تغييرات غالبا اساسي در دادههاي منتشرشده ميگويند .اينگونه تجديد نظرها
لزوما در قالب برنامههاي زماني تعيين شده فصلي يا ساالنه انجام نميشود و به داليل زير ميتواند رخ دهد:
 )1دسترسي به يك منبع اطالعات ساختاري جديد كه تنها در بازههاي زماني طوالني مدت جمعآوري ميشود ( 5تا 10
سال) .بهعنوان مثال :سرشماري ،جدول داده ستانده و غيره.
 )2تغيير سال پايه ،معموال براي هر  5سال يك بار
 )3تغيير در تعاريف ،مفاهيم و يا طبقهبنديهاي بهكار رفته در توليد سريهاي زماني .بهعنوان نمونه استفاده از طبقهبندي
جديد و يا تغيير استانداردهاي آماري بينالمللي.
 )4تصويب قوانين جديد
تجدید نظرهای برنامهریزی نشده :تجديد نظرهايي هستند كه بدون اعالم قبلي انجام ميشوند .اين تجديد نظرها ممكن
است ناشي از خطاها ،رويدادهاي تصادفي يا به علت نبود فرايند برنامهريزي شده بوجود آيند .اين نوع تجديد نظر به دليل مشخص
نبودن زمان تجديد نظر« ،برنامهريزي نشده» ناميده ميشود.
به عنوان نمونه اگر نهادهايي كه در تهيه آمارهاي رسمي مشاركت دارند ،بدون پيشبيني و اعالم قبلي ،تغييري در دادههاي خود
بدهند ،مركز آمار ايران نيز ملزم به تجديد نظر در آمارهاي منتشر شده خود خواهد شد.
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 .5اصول كلی تجدید نظر
اصل  -1خط مشی تجدید نظر تخصصی ،در حوزههای آماری مشمول تجدید نظر ،تهیه و اطالعرسانی
میشود.

مركز آمار ايران در حوزههاي آماري كه نياز به تجديد نظر وجود دارد ،خط مشي تجديد نظر تخصصي را تدوين كرده و به اطالع
عموم ميرساند .دادههاي تجديد نظر شده در زمان مشخص شده ،منتشر و به همراه مستندات تكميلي الزم شامل داليل تجديد
نظر در اختيار كاربران قرار ميگيرد.
اصل  -2تجدید نظرها از قبل و به صورت شفاف به كاربران اطالعرسانی میشود.

اطالعرساني در زمينه تجديد نظرهاي معمول و عمده از طريق درج در تقويم انتشار و تجديد نظر صورت ميگيرد .در زمينه تجديد
نظرهاي برنامهريزي نشده نيز پس از تشخيص ضرورت انجام ،تاريخ انتشار آن در درگاه ملي آمار درج و نتيجه تجديد نظر به
اطالع كاربران رسانده ميشود.
اصل  – 3تجزیه و تحلیل تجدید نظر بهطور منظم انجام میشود.

مطالعه و تجزيه و تحليل تجديد نظر براي تمام انواع تجديد نظر (معمول ،عمده و برنامهريزي نشده) بهطور منظم و با هدف بهبود
فرايند تهيه و تدوين آمارها انجام ميشود .براي انجام تجزيه و تحليل و همچنين دسترسي آسانتر كاربران ،دادههاي قبل و بعد
از تجديد نظر در مقاطع مختلف زماني در يك پايگاه داده نگهداري ميشود.
اصل  - 4هماهنگی با توصیههای بینالمللی

به منظور تدوين خط مشي تجديد نظر تخصصي ،نكات فني الزم بر اساس توصيههاي بينالمللي مورد توجه قرار ميگيرد .اين
اقدام ،قابليت مقايسه آمارها در سطح بينالمللي را افزايش داده و تضمين ميكند كه از آخرين تجربيات بينالمللي در اين زمينه
استفاده شده است.

3

