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  های اقتصادی مالحظاتی درباره داده

  

  1سمانه قادری
  2زهرا نجفی

  
بی های قیمت از ابزارهای مهـم بـرای ارزیـا           شاخص  و متغیرهای اقتصادی مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه      

 همـین جهـت، اعتبـار و        بـه . دنباش  مدت می های کالن و بلند     گیری و سیاست   یم تصم ،وضعیت اقتصادی کشور  
تولید متغیرهای اقتصادی نیازمند آمار و اطالعات گونـاگون         . ها از اهمیت خاصی برخوردار است     اعتماد به آن  

های دولتی، خـصوصی،   آمد بخشهای مختلف مانند وضعیت اشتغال؛ صادرات و واردات؛ هزینه و در    در زمینه 
انتـشار  .  اما آمار و اطالعات به دالیل مختلف در معرض تغییر یا تجدیدنظر قرار دارند   ،صنعتی و خانواری است   

  ها،  بندی  های قیمت، تغییر تعاریف و مفاهیم و طبقه         های آمارگیری، تغییر سال پایه در شاخص        نتایج اولیه طرح  
هـای در     منـابع و داده   اوت اطالعات، نیاز به انتشار سریع اطالعات با استفاده از           های متف   نوع استفاده و کاربری   

اطمینـان از کیفیـت و       .دنساز  نظر را فراهم می   دهای تجدی    از جمله مواردی هستند که زمینه      دسترس موجود 
 بکـارگیری  تواند بـا  اجتماعی می-های اقتصادی های مورد استفاده در تحلیل ها و داده    اعتبار متغیرها، شاخص  

ـ المل  هـای بـین      سازمان ،در این رابطه  . ها حاصل شود  لمللی در فرایند تهیه و تولید آن      ا   معتبر بین  های  توصیه ی ل
هـا  انـد کـه عمـل بـه آن      ارائه نمـوده  آمارکنندههای تولید ها به سازمان   نظر داده هایی در زمینه تجدید     توصیه

در ایـن مقالـه بـا       . شـود   عتبـار تولیدکننـدگان مـی     موجب افزایش اعتماد به آمارهای تولید شـده و حفـظ ا           
هـای سـازمان    المللـی پـول و پـژوهش    هـای کـاری صـندوق بـین       ها و ضـمایم گـروه       گیری از گزارش    بهره

مطالب ارائه شده با در نظر گرفتن       . مشی تجدیدنظر ارائه شده است       خط ی اقتصادی و توسعه اتحادیه اروپا     ها  همکاری
توسـط  مشی ارائه شـده        با توجه به خط    ،همچنین. نابع و حفظ اعتبارمندی تهیه شده است      نیازهای کاربران، مشکالت م   

  .نهادهایی برای انجام تجدیدنظر در آمارهای تولیدی ارائه شده استالمللی پیش های بین سازمان
  

  .، داده منبع، اعتبارمندیها تجدیدنظر داده: های کلیدی واژه
  

 مقدمه. 1
اهمیـت    توسعه اقتصادی کـشورها، تغییـر نقـش دولـت در اقتـصاد،            انندد م تحوالت اخیر دنیای اقتصا   

ــزون برخــی بخــش روز ــا م اف ــده ــه انن ــات و خــدمات رایان ــسا ای، توجــه روز  ارتباط ــه م ــزون ب ل ئاف
گذاران اقتـصادی   سیاست. موجب پیچیدگی فراوان مسائل اقتصادی گردیده است      .... محیطی و    زیست

                                                 
  samaneh_qaderi@yahoo.com                                                             .های آماری کیفیت طرحگروه ارزیابی  رئیس. 1
  zahranajafi@yahoo.com                                                         .   های آماری  معاون دفتر استانداردها و نظارت بر طرح.2
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تغیرهـای کـالن اقتـصاد نظیـر تولیـد، تـشکیل سـرمایه، مـصرف                عالقمندند که روند و تحوالت م     نیز  
شـده را مـورد   های اتخاذ  سیاستآثارگیری نموده و صرف دولت، صادرات و واردات را پی  خانوار، م 

هـای کـالن اقتـصادی       ترین اقالم حـساب      تهیه و تولید برخی از مهم      ،در این راستا  . ارزیابی قرار دهند  
تولید این اقالم نیازمند آمـار و اطالعـاتی اسـت کـه مـواردی نظیـر                 . ناپذیر است  امری الزم و اجتناب   

هـای آمـارگیری خـاص نظیـر طـرح آمـارگیری از هزینـه و                  آمارهای جمعیت و اشتغال، نتایج طـرح      
گذاری در ساختمان، صنعت و نظایر آن، عملکرد          درآمد خانوارهای کشور، طرح آمارگیری سرمایه     

هـای کـشور، انـواع     ده و وارد شده به کشور، آمار ترازپرداختبودجه دولت، آمار کاالهای صادر ش  
 امـا  ،شـود  های فعال در کـشور را شـامل مـی    ها و شرکت های مالی بانک    های قیمت، صورت    شاخص

ها؛ در دسترس قرارگرفتن       یبند  یم و طبقه  آمار و اطالعات به دالیل مختلف مانند تغییر تعاریف، مفاه         
 در معرض تغییـر یـا تجدیـدنظر     ها  آوری داده   یر روش تولید و جمع     تغی  و منابع آماری جدید و بهنگام    

های اقتصادی و نحوه ارزیابی  در آمار و اطالعات نه تنها بر شاخصیا تجدیدنظر هر تغییر . قرار دارند 
توانـد موجـب کـاهش اعتمـاد کـاربران بـه              ثیرگـذار اسـت، بلکـه مـی       أاقتصاددانان و سیاستگذاران ت   

هـای تجدیـدنظر الزم اسـت تـا           اسـت برای جلب اعتماد کـاربران، سی     . عات گردد تولیدکنندگان اطال 
 و کاربران از زمان، نحوه و علت تجدیـدنظر          گیرداساس آن بازنگری در آمار و اطالعات صورت         بر

  .آگاهی یابند
 شود که لزوماً  استنباط میظرناز کلمه تجدیدهای وسیعی  برداشت ،در دنیای آمارهای رسمی

شود که تجدیدنظر یک کار اضافی   اغلب تصور میهای آماری در اداره. ایند نیستندخوشها تمام آن
 به معنای ها نیز کنندگان داده برای استفاده. است  تجدیدنظر شده زمانیهای تهیه و ارائه سریبرای 

صورت های زمانی است تا در  تحلیل سری  تجزیه وهای اطالعاتی و کردن پایگاه کار اضافی برای بهنگام
ها  بودن داده  اشتباهبدتر از تصور کار اضافی، تصور. های خود را بازنگری کرده و تغییر دهند لزوم گزارش

 و در نظر یعنی اصالح اشتباهاتور به وجود آمده است که تجدید موارد این تصاغلبدر . است
  . اند های اولیه دستخوش تغییر قرار گرفته  دادهنتیجه این اشتباهات،

ها    برداشتها در جلوگیری از این  داده تجدیدنظربرای  مشخصمشی و سیاست  خطک یوجود
در . دمورد استفاده قرار گیرن یالملل ها در سطح بین که داده  زمانیبه ویژه ،کند  میبسیاریکمک 
نظارت و مشی تجدیدنظر مناسب   خطوجودبر  المللی های بین شده توسط سازمان های ارائه توصیه

بسیاری از کشورها هنوز یک چند  هر.است شده بسیاریتأکید مربوط  آمارهای رسمی مناسب بر
 های مشی  خطاخیرهای  ا در سالاند، ام  را تنظیم نکردهیمشی تجدیدنظر مناسب و مفصل خط

های ملی   راهنمای حسابفصل ششم  مثال،به عنوان. تجدیدنظر مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است
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 1 مالی-شورای اقتصادی .  استنمودهمشی تجدیدنظر بحث  در مورد خطالمللی پول  ی صندوق بینفصل
 گردآوری و  بهترین شیوهنامه  آییندر  رتجدیدنظزمینه  بخشی را در 2003  اروپا در فوریه اتحادیه
عالوه بر این، . کرده استضمیمه  2شیوه کسری بیش از حدها با رویکرد به روش  دهی داده گزارش

  .  استنموده ارائهزمینه همین پول تجربیات خوبی در  المللی ارزیابی کیفیت داده صندوق بینچارچوب 
زمانی  های ملی ها توسط مؤسسه و کاربرد آنها  تجدیدنظر دادهمشی مناسب تهیه خطنیاز به 

ار  قرمورد استفادهالمللی  بینملی و در سطح شده های تولید و تجدیدنظر ند که دادهک اهمیت پیدا می
های اقتصادی و  المللی پول، سازمان همکاری المللی نظیر صندوق بین  بینهای سازمانگیرند، چرا که 

  . های سازگارند ای نیازمند داده قه منط ملی وهای توسعه و اداره آمار اتحادیه اروپا و دیگر مؤسسه
  

  شناسی  و اصطالح 3شناسی نوع .2
ارهای منتشر شده برای عموم توسط مؤسسه آمار ملی رسمی  تغییر در مقدار آمدر سطح وسیعتجدیدنظر 

مانند (ا یک موجودی ی) GDPعنوان مثال  به(این آمار ممکن است ارزش یک جریان . تعریف شده است
توانند به دو روش  تجدیدنظرها حداقل می.  مانند افزایش قیمت باشدپایه یا تغییری در )دارایی مالی

بندی به  این رده. نظریگری از لحاظ برنامه زمانی تجدید علت تجدیدنظر و د یکی از نظر:بندی شوند طبقه
  .منظور ایجاد یک زبان مشترک مفید است

  

  بندی شده برحسب علت تجدیدنظرهای طبقه .2-1
  ):2004کارسون و همکاران،  ( زیر رخ دهددلیل 8 هجدیدنظر ممکن است حداقل بت

  های بهتر صورت با گزارشتر یا در غیر اینل کامهای  با گزارشموجود های ادغام گزارش −
 .دنتری با مفاهیم مطابقت داشته باش که بطور دقیقهایی  های موجود با گزارش ادغام گزارش −

  حاصل از داوری و قضاوت کارشناسانههای های آماری یا داده جایگزینی با مقادیر حاصل از روش −

 روز شده  عوامل فصلی بهکردن یکی −

 های پایه  سازی دوره بهنگام −

 های آماری تغییر در روش −

 ها بندی تغییر در مفاهیم، تعاریف و طبقه −

  محاسباتها یا خطاهای ناشی از موجود در دادهتصحیح خطاهای  −

                                                 
1. Economic and Financial Affairs Council 
2. Excessive Deficit Procedure 
3. Credibility 
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  ممکن استن تجدیدنظرها در یک زمان رخ دهند که امکان دارد دو یا چند نوع از ایییاز آنجا
توان این   می،با این حال. برسدنظر ه بو مبهم  نامشخص  ذکر شدهدالیل وجه تمایز و تفاوت برخی از این

 ترکاملهای  ادغام گزارش اولین گروه، ).خطاهاتصحیح دلیل غیر از (ها را در سه گروه خالصه کرد  علت
  است که تجدید محاسبات به شکل معمول،دومین گروه. باشد  دلیل اول میسه شامل  مختلفبعامن

  .شود شامل دو دلیل آخر میها است که   بهبود روش،ه سومشامل دو دلیل بعدی است و گرو
 توان به  می،به عنوان مثال. شود ای از آمارها می منجر به تجدیدنظر طیف گسترده اولین دلیل

های  بزرگترین مؤسسههای  گزارشتواند مبتنی بر   که مینموداشاره اولین گزارش ارقام کل اعتباری 
کل اعتباری  ارقام ،ها  مؤسسه از تمامتراملی کها  گزارششدن ارائه و آماده و سپس با تهیه شودمالی 

 کمتر فعال یا راکزهای م  که گزارشیابد می تحقق زمانیاین موضوع . گیرد مورد تجدیدنظر قرار 
، در همچنین. در دسترس قرار گیرد اند قرار گرفتههای بزرگ   شهر  در خارج از محدودهی کهراکزم

های حاصل از  ههای ماهانه ممکن است جایگزین داد های حاصل از نمونه  دادهای ملیه های حساب مؤلفه
  در.های ملی خواهد شد  که این موضوع منجر به تجدیدنظر در حسابتر شوند جامع های ساالنه نمونه
  آخرین آمارگیری استفاده نتایج ازرود ها بکار می گونه که در شاخص قیمت همان ها  کردن وزن بهنگام
های  بررسی  هستیمهای مالی شاهد گونه که در ارقام بودجه و اطالعات حاصل از گزارش  همانیا شود می

  .شود می هایی بهتر ها یا داده موجب تصحیح داده  این امر شده و نتایج اولیهبیشتر جایگزین
نابع حاصل از مهای  که دادهدهد  رخ میهایی  با احتمال بیشتر در مجموعه دادهدومین دلیل 

. ه دهدئهای اقتصادی ارا  جنبهبرخیدهد تا تصویر جامعی از   را در کنار هم قرار میمختلف
 مثال، اگر به عنوان.  هستندها  این مجموعه دادههای  ترین نمونه ها مهم و ترازپرداختهای ملی  حساب
دهد  ا نمایش میر)  تعدیالتبرخیهمراه با (ها   منبعی که فروش شود، داده میگیری  دازهتولید ان

ق هایی که با تولید انطبا ممکن است به عنوان اولین برآورد استفاده شود و سپس با دسترسی به داده
  . شود  تجدیدنظر انجام بیشتری دارند

د و اولین برآورد براساس نهای جدید در دسترس نباش  شرایط ممکن است که دادهبرخیدر 
که دهد  رخ میتجدیدنظر زمانی . اری صورت گیردهای آم داوری و قضاوت کارشناسان یا روش

. های ملی فصلی رخ دهد چنین شرایطی ممکن است در حساب. ها در دسترس قرار گیرند داده
های مختلفی  را در مورد مؤلفه 1یابی برونریکا جهت برآورد اولین فصل، روش آممتحده  ایاالت

. اند  ساکن از آن جملهش مسکن مالک ـبرد که خدمات داخلی و تعمیرات و اصالحات بخ کار میب
 .ها را نیز در بررسی دخالت دادتوان آن ی که مآید بدست میها اطالعاتی   این تجدیدنظر در نتیجه

                                                 
1. Judgment Extrapolation 
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های ملی و   مثال، این موارد در حساببه عنوان. افتند زمان با هم اتفاق میم سه دلیل اول همعموالً
 و ها  به پوشش کامل مؤسسهدالیلاین  غالباً ی و مالی دولتمارهای پولدر آ. دهد ها رخ می ترازپرداخت

  .شوند های بازرسی خالصه می کردن نتایج گزارش یکی
های منبع وابسته است و در   دادهسایرهنگام شده تا حد زیادی به یکی کردن  کردن عوامل فصلی به یکی

 از کشورها برخی. شوند گرفته نمیظرن دو عامل بصورت جداگانه در ن ایها دالیل تجدیدنظر  از فهرستبرخی
نمایند، اما تجدیدنظر یک  های جدید تجدیدنظر می  قیمتاساس برکننده به ندرت در شاخص قیمت مصرف

کار   مثال، اداره نیرویبه عنوان. شود دادن عوامل فصلی بهنگام شده انجام می بار در سال به منظور دخالت
نماید تا  ژانویه عوامل تعدیل فصلی را مجدداً محاسبه می ماههای   هر سال با انتشار شاخصمریکاآ

ای ساالنه که بطور معمول انجام  محاسبات دوره.  جاری باشد شده  تغییر قیمت در سال کامل کننده منعکس
  .شود  سال گذشته می5 فصلی برای  شده های تعدیل منجر به تجدیدنظر شاخصشود  می

 غالباً یک دلیل همیشگی برای گیرد ی سالی که برابر صد قرار می یعن یک شاخص کردن سال پایه بهنگام
معموالً زمانی سازی سال پایه  بهنگامد، اما داگام جدا انجام یک توان به عنوان  این عمل را می. تجدیدنظر است

  .  باشند های شاخص معرفی شده برای وزنهای جدید  د که دادهشو انجام می
 چرا ،دنشو  فهرست نمیای  جداگانههای عنوان علت به ماریآهای  وشگاهی تغییرات ایجاد شده در ر

 اما در هر حال امکان دارد که بطور ،دنشو  اعمال میها و به مرور زمان ه با تغییر داداغلبییراتی که چنین تغ
ن دهد  ممکن است نشا مثال، مطالعات انجام شده در جهت بهبود کیفیت نتایجبه عنوان. فتدمستقل نیز اتفاق بی

در . تری شودد تا منجر به درستی و بهنگامی بیشتواند بهبود یابد یا جانشین روش قبلی شو که روش خاصی می
ها   در بحث شاخص قیمت،به عنوان مثال. تر شده است تر و برجسته چند سال اخیر، این دلیل تجدیدنظر حساس

  . کنند های ثابت استفاده می های قیمت با وزن دازهبه جای ان 1ای های زنجیره های قیمت با وزن کشورها از اندازه
المللی  های بین  ناشی از پذیرفتن دستورالعملبطور عمده که ها یبند تغییر در مفاهیم، تعاریف و طبقه

 ،ها راهنمای ترازپرداخت زمانی که کشوری بخواهد از ، مثالبه عنوان . منبع دیگری برای تجدیدنظر استتاس
های اخیر  در سال. دهد  استفاده کند این نوع تجدیدنظر رخ می، چهارمویرایشی ویرایش پنجم به جا

 انجام المللی مورد توافق های بین بندی دستیابی به طبقهبرای المللی  های بین توسط سازمانهای اساسی  تالش
 واردمهایی از این   نمونه3بندی مصرف فردی برحسب هدف  و طبقه2 دولتبندی عملکرد طبقه. استشده 
  .آید یف و مفاهیم جدید به وجود میبا معرفی تعاراغلب بندی جدید  معرفی طبقه. هستند

                                                 
1. Chain–Weighted Measure 
2. Classification of Function of Government (COFOG) 
3. Classification of Individual Consumption According Purpose (COICOP) 
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این تغییرات مطابق با تعریف تجدیدنظر یعنی . ارائه آمارها نیز باید ذکر شودنوع عالوه بر این، تغییر در 
هایی که به   در تجدیدنظرویژهبه زمان با تجدیدنظر چه این موارد غالباً هماگر. تغییر در مقدار آمارها نیست

ارائه به دلیل نوع غالباً تغییر در . دهد ، رخ میشود ها انجام می ی بند ریف یا طبقهام، تعاهی تغییر در مفدلیل
 دارایی اشتقاقی مالی و وضعیت ، در استرالیا مثالبه عنوان. شود پاسخ به نیازهای تحلیلی کاربران انجام می

  .دهند  ناخالص گزارش می براساس پایهبا توجه به نیاز کاربران   خالصیهبدهی معوقه را به جای پا
 منبع  خطاها ممکن است که در داده. شود انجام می به دلیل اصالح خطاها نوع آخر تجدیدنظر

دهنده پس از  های گزارش  مثال، ممکن است که مؤسسهه عنوانب. پردازش اتفاق افتدمرحله یا در 
های  در دادهیا ممکن است اند  ها به اشتباه گزارش شده داده از برخی شوند که ها متوجه  داده ئهارا

   . به اشتباه استفاده شده باشد بطور غیرعمدی)منسوخ(یم دقتعدیل فصلی سری زمانی از 
 بینی سازد، امکان پیش شده در اول را از سه دلیل دیگر متمایز می  مهمی که پنج دلیل فهرست نکته

تواند براساس   میها برآورددرتر ی کامل ا دادهمنابع  مثال، استفاده از به عنوان.  کاربران استها برای آنزمان
 عوامل ادغام طور  همین. شودرسانی   اطالعای کاملتر رس قرار گرفتن منبع داده در دستبندی برنامه زمان

 مراکزتوسط  قبل از ،)تر نی طوال  با دورهگرچه(بینی منظم  های پایه قابل پیش فصلی بهنگام شده و دوره
آن زمان  کاربران باید به نحو مطلوب از البته قبل از بکارگیری این مطلب. باشند اسایی میقابل شنآماری 

) به استثنای برخی خطاها(بینی هستند گرچه عموماً   سه دلیل آخر کمتر قابل پیش،از سوی دیگر. ندشومطلع 
  . دمطلع نمودن کاربران وجود دارقت کافی جهت ند که وشو بصورتی اجرا می

  

  بندی شده برحسب برنامه زمانی  طبقههایتجدیدنظر. 2-2 
این . پذیرد صورت می از اولین انتشار پس یهای کوتاه ه ها و ما برخی تجدیدنظرها در هفته در این زمینه، 
قرار نه یا فصلی های جاری هفتگی، ماها ثیر دادهأت  تحتزیرا هستند تجدیدنظرهای جاری ،تجدیدنظرها

سال در دسترس قرار  های یک ها یا فصل های تمام ماه ه پس از آنکه دادتجدیدنظرهای ساالنه. دارند
 چهشود، گر م میهای یک سال مالی یا تقویمی انجا معموالً برای داده تجدیدنظر. شوند  انجام می گیرند، می

 و  جدیدنظرهای ساالنهت. در دسترس قرار نگیردشدن سال مالی   نتایج آنها تا مدتی پس از بستهممکن است
 یا بهتر، تر با گزارش کاملموجود های ادغام گزارش: شوند  از چهار دلیل اول ناشی می  معموالًجاری هر دو
که انطباق بیشتری با مفاهیم دارند، جایگزینی با مقادیر حاصل از هایی  های موجود با گزارش ادغام گزارش

های چند سال   اغلب دادهتجدیدنظرهای ساالنه. روز شدهه  عوامل فصلی بکردن ییکو   آماریهای روش
بار مورد  برآورد ساالنه ممکن است بیش از یک،بنابراین. دهد ثیر قرار میأت را تحت) شاید سه یا چهار سال(
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ر سه سال که هبه دلیل آنمریکا آمتحده  ی ایاالتهای مال  در حساب، مثالبه عنوان. نظر قرار گیردتجدید
  .شود  تجدیدنظر انجام میشوند های منبع بسیار مهمی به سیستم وارد می یکبار داده

های جامع، تجدیدنظر )ارساله یا با فاصله زمانی بیشتراغلب چه(شونده نظرهای کمتر تکرارتجدید
های   روشاین تجدیدنظرها به دالیلی مانند تغییرات عمده در. شوند نامیده می 1 معیار تاریخی یا،هعمد

 این تجدیدنظرها تا چندین سال غالباً. شوند ها انجام می بندی  تعاریف و طبقه آماری و تغییرات در مفاهیم،
  .بینی ندارند کنند زمان قابل پیش  البته تجدیدنظرهایی که خطاها را تصحیح می،گردند به عقب باز می

 نبودن همزمانثیرگذار است أالمللی ت بینهای  سازمانفعالیت بر بندی  از لحاظ زمان که  دیگری جنبه
یافته توسط کشورهای های انتشار دریافت داده. عضو استها بین کشورهای تجدیدنظرها و اجرای آن

یا آمارهای  ای سازی ارقام کل منطقه  بر خالصهچشمگیریتواند تأثیر   زمانی مختلف مینقاطعضو در 
که داده با   در جاییویژه به المللی داشته باشد های بین سسهمؤ توسط )مانند نابرابری قدرت خرید(اشتقاقی 

المللی و  های بین  مذاکره و توافق بین سازمان،حل این مشکل راه.  در ارتباط استکالنهای اقتصادی  نظام
ها  یدنظرها و چه در تجد سازی بیشتری چه در انتشار داده زمانکه به هم  بطوری،هاستکشورهای عضو آن

تر شدن   این مذاکرات یکدست  اما نتیجه،سازی بطور کامل قابل حصول نیست زمانگرچه هم. منجر شود
  . ها به زمان خاص استشدن انتشار آن و محدودهای منتشرشده داده

  

  تجدیدنظر های جنبه .3
و  نیازهای کاربران، مشکالت منابع: نمودتحلیل  نظر اصلی  از سه نقطهتوان  را می تجدیدنظرهای جنبه

  .تبارمندیحفظ اع
  

   نیازهای کاربران.3-1
  : گیرند شوند در چهار رده زیر قرار می تجدیدنظرهایی که با توجه به نیازهای کاربران انجام می

 های منتشر شده و زمان تجدیدنظرهای بعدی ودن اولین دادهنمبهنگام  -

 نظرهای بعدیهای منتشر شده و تجدیددرستی اولین داده -

 )سازگاری زمانی(ر طول زمان ها د سازگاری داده -

 برای کاربران تهیه شده مستندسازی تجدیدنظرهای  -
  

                                                 
1. Benchmark 
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   1بهنگام بودن .1- 3-1
های گروهی  المللی و رسانه های بین گذاران، سازمان گذاران، سرمایهسیاست برخی از کاربران مانند

های اقتصادی  هنگام دادهر ببودن، انتشا به کلیدی بهنگامجن. بودن آمارها دارند کید زیادی بر بهنگامأت
 ثرؤهای پولی خود بطور م مرکزی برای هدایت سیاست بانک. با نیازهای خاص کاربران استمرتبط 

. روز باشده  است که باید تا حد امکان بارقام کل مالیهای مرتبط با تورم و رشد  نیازمند تجزیه و تحلیل داده
.  نیاز دارندهنگام  بههای  به دادهای اتخاذ تصمیمات آگاهانهبازارهای مالی نیز بر فعاالن گذاران و سرمایه
گذاری در  های سرمایه توسعه اقتصادی و برنامهبر المللی برای نظارت کافی و مناسب  های بین سازمان

  .ترین زمان ممکن نیاز دارند ها در سریع به آخرین داده کشورهای عضو 
بندی  بینی بودن زمان قابل پیشثبات و ا کاربران، ها در ارتباط ب جنبه دیگر بهنگام بودن داده

 ممکن است برنامه در این رابطه. اولین انتشار داده و تجدیدنظرهای بعدی از سالی به سال دیگر است
  .های دولتی باشد  مانند بودجه هماهنگی با سایر اسناد رسمی مهمزمانی انتشار نیازمند

 

 2درستی .2- 3-1

ای از   به درجهگیرند های بهنگام در نظر می دادهولویت و مزیت باالیی برای گذاران اهنگامی که سیاست
  جدیخیرأهای با ت  داده  به همان اندازهدقیقاًتواند  های نادرست می تبعات داده. درستی نیز احتیاج دارند

چه اگر گذاران باشدسیاستهای اشتباه  گیری تصمیم اصلی دلیل ممکن استهای نادرست   زیرا داده،باشد
خواهند   آنها نمیاماخواهند،  موقع می های به  داده گذاری خود  سرمایههای گذاران برای تصمیم سرمایه

شاید   در بین کاربران. داردرا ای اخذ کنند که احتمال تغییر در ماه یا فصل آینده  تصمیمی براساس داده
های   برای آنها دادهرا که چ،دهند ا میه داده درستی  به باالترین اولویت راهای علمی محققان و انجمن

گذاران نیازهای محققان و سیاست. ها دارد اهمیت کمتری نسبت به درستی و سری زمانی جامع داده  موقع به
کردن های تجربی و معتبر های اقتصادی برای آزمایش  محققان به دادهزیراوابسته به هم هستند، 

کاربران باید بتوانند . باشد گذاران میبنای تصمیمات سیاستها مهای اقتصادی نیاز دارند که آن تئوری
گیری و قضاوت  برای تصمیم. شده بعدی را تشخیص دهندهای تجدیدنظر های اولیه و داده هدرستی داد
مستندات . دنشده باید بطور روشن و واضح مشخص و مستندات تهیه شده باشتجدیدنظرهای  آگاهانه داده

ها باشد و تغییراتی که با  های استفاده شده در تهیه داده ره منابع و روش اطالعاتی دربا حاویباید
  . تجدیدنظرهای عمده آتی هماهنگ باشد را شامل شود

  

                                                 
1. Timeliness 
2. Accuracy 
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  1سازگاری .3- 3-1
ها در طول زمان   به سازگاری دادهبینی هستند که درگیر تحقیق و پیشهایی ن آبه ویژهبسیاری از کاربران 

 تری به همراه خواهند داشت  صحیحهای  ها، دادهتجدیدنظر قبول دارند که چند کاربرانهر. احتیاج دارند
گسیخته  های اطالعاتی آنها را از هم  ممکن است بانکوسیع نگران هستند که تجدیدنظرهای مکرر یا هاآن 

یعنی (باشند  2های کافی پسرو  مگر اینکه تجدیدنظرها در طول سال،شود ناسازگاری موجبکند و 
 هنگامی که یک مجموعه داده ،عالوه به). های قبل از زمان تجدیدنظر نیز اعمال شود  در دادهتجدیدنظرها

د بانک های قدیمی هستند، کاربرانی که از چن مبنای دادهها هنوز بر ه و سایر مجموعه دادهتجدیدنظر شد
شد که تجدیدنظرها در مند خواهند  مدت عالقه های طوالنی  برای اجتناب از دورهکنند اطالعاتی استفاده می

  .روشی هماهنگ انجام شوند
  

  3مستندسازی .4- 3-1
.  کاربران خواهان مستندات واضح هستندنظرهاوجود آمده ناشی از تجدیده ی بها برای کاهش آسیب

شده، توضیح نظرهای تجدید های مقدماتی نشریات آماری، داده  شامل شناسایی دادهبایست میمستندات پایه 
  .ها باشد دادهزمانی ر و شرح تغییرات در سری نظمنابع تجدید

 این زیرا ، مهم هستندآید ر در مفاهیم و تعاریف پیش میکه بحث تغیی  زمانیبه ویژهمستندات 
های  و آزمون) ها بینی مانند پیش(د بطور جدی تفسیر کاربردهای آماری مختلف نتوان تغییرات می

های ترتیب داده شده   و مشاورهها هجلس. دنیر قرار دهثأت های اقتصادی را تحت تجربی اعتبار تئوری
. دننظرها مفید باشند در توضیح دالیل و محتوای تجدیدنتوا آماری با کاربران می مراکزتوسط 
های زمانی   ترجیحاً با انتشار الکترونیکی سریشده  های تجدیدنظر  به دادهآسان، دستیابی همچنین

  .ده برای کاربران دارای اهمیت استهمراه با مستندات توضیحی ضمیمه ش
 

   مشکالت منابع.3-2
این عوامل، هزینه یکی از . دنده ثیر قرار میأت  تجدیدنظر کشورها را از چند طریق تحتهای سیاستمنابع، 

نظر در مقایسه با افزایش درستی شده بابت اعمال تجدید های صرف نه که آیا هزیاست به این معنا
تا حد ری در برخورد با اینگونه موضوعات  آمامراکز میزان کارایی ؟فه استآمده مقرون به صر بدست

 مراکزاداره مناسب  یک عنصر حساس در ؤثر منابعمدیریت م. زیادی به کیفیت مدیریت آن بستگی دارد
  .آماری است

                                                 
1. Consistency 
2. Back Cast 
3. Documentation 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             9 / 22

http://ejip.ir/article-1-395-fa.html


 5و 4های   سال دوازدهم شمارهی مجله اقتصاد

 

112

وجود ه بجدید بع اهای من تجدیدنظرها با ورود داده معموالً،  شدپیش از این ذکر که همانگونه
 که شود استفاده می ها یک مجموعه محوری از دادهوردهای اولیه از آدر برونه، برای نم. آیند می

در تر  تر و تفصیلی بع جامعاهای من  هنگامی که داده،سپس. استکاربران بهنگام مین نیازهای أبرای ت
در طراحی . دنشو  برآوردهای اولیه برای بهبود درستی آمارها تجدیدنظر میگیرند دسترس قرار می

گرفتن های منبع در نظر ه عنوان داده استفاده شده بثبتیهای  ها و داده نظام تهیه آمار و تعیین طرح
ها و  کند طرح یک کشور فقیر که سعی می. استهای جایگزین مهم  تعاریف، هزینه اجرا و طرح

یابد که ابزار الزم ست درکن اکشورهای غنی اجرا کند ممیاتی همانند ئو با جزوسعت به  را ثبتیهای  داده
اساس بر برای کشورهای فقیری که بخواهند. ها را ندارد موقع این داده آوری و تجدیدنظر به  برای گرد

بدون   شده فعلی آوری های جمع  که نتایج کلی دادهاین موضوع  اقدام کنندهای کشورهای صنعتی مدل
 ممکن چنین کشورهایی. عادی نیست غیردوز نهایی نشهرگها  ها و حتی سال برای ماه یا  باقی بمانداستفاده

و به  تکیه کنند  ی کمتر تفصیلی که به آمار رسمگونه دین ب،است به یک توازن مناسب نیاز داشته باشند
  .و معرف و بهنگام باشندد دان  را مجاز میهاآن که کشور اکتفا کنندهای منبع جامعی  داده

 و تالش کنند های معینی فعالیت می  با بودجهچه فقیرورها چه غنی و  آماری تمام کشمراکز
مجدداً این موضوع . ها را با حداقل هزینه به انجام برسانند  از جمله تجدیدنظرهای خود دارند تا برنامه

کنار   اما هر دوی اینها نیز باید در، توازن بهنگام بودن در برابر درستی یعنیبا توازن مرتبط است
 آماری به سیستم مراکزها نه تنها از جانب  این هزینه. بود کیفیت به توازن برسندهای جانبی به هزینه

گذارند نیز  ها می د بلکه از جانب پاسخگویانی که زمان و انرژی برای تکمیل پاسخنامهنشو تحمیل می
ها، تکرار انتشار و تجدیدنظرها  گیری در زمینه بهنگام کردن داده  برای تصمیم.دنشو ایجاد می

این تحلیل باید به نحوی انجام گیرد که توازنی . دشو انجام وری هزینه  نوعی تحلیل بهرهبایست می
متأسفانه . سازد های متفاوت برقرار  داده های مربوط به کاربران متفاوت و مجموعه بین نیازها و هزینه

اید در فرایندهای هرچند این تحلیل ب. ه نشده استئها ارا  انجام این تحلیلهیچ فرمول ریاضی برای
 این   و مقامات سیاسی که کنترل بودجه آماری و کاربرانمراکزمختلف مشاوره و همکاری بین 

  . دشو انجام را در اختیار دارندمراکز 
سسات آماری هم در شرایط مطلق و هم در شرایط ؤ مبه ویژه کشورهای فقیردر بسیاری از کشورها 

در این شرایط مهم خواهد . غلب بطور جدی دچار کمبود منابع هستند اهای دولتی وابستگی به سایر دستگاه
 سازی  جدی غفلت در ظرفیتپیامدسسات آماری برای افزایش آگاهی مقامات سیاسی نسبت به ؤبود که م

در رابطه . کنند ایفا میالمللی نقش مهمی در این عرصه  های بین سازمان.  تالش نمایندآماری مناسب و کافی
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المللی هر دو باید با فشار بر مقامات سیاسی اهمیت حیاتی  های بین  آماری و سازمانمراکزها،  ربا تجدیدنظ
  . آمارهای رسمی انجام شوند منابع کافی را متذکر شوند تا اجازه دهند انتشار بهنگام و تجدیدنظر

  

  1حفظ اعتبارمندی .3-3
 عنصر محوری در صداقت. است صداقت آماری، مراکزیا اعتبارمندی  اصل دستیابی به اعتماد

در موضوعی مهم و حساس المللی پول و همچنین  های صندوق بین چارچوب ارزیابی کیفیت داده
ترین سطح مستلزم وضع   در وسیعصداقتتضمین . است  آمارهای رسمی سازمان مللاساسیاصول 

رقراری یک  اما ب،سسات آماری استؤمی مئثر و تضمین استقالل داؤو تصویب قانون آماری م
  .یک عنصر کلیدی الزم برای بدست آوردن اعتماد کاربران است   تجدیدنظر مناسبسیاست

 عدم ،)س قدرتأیا جناح در ر(حتی در کشورهای صنعتی نیز معمول است که عدم اعتماد به دولت 
اگر . اال ببرد آمارها باعتماد به آمارهای رسمی را منجر شود یا حداقل تردید را تا حد قابل قبول نسبت به

 حساسیت ممکن است ای بکار برده شوند  روشی غیرحرفه آماری درراکزتجدیدنظرها توسط م
های سیاسی  در حالت افراطی ممکن است کاربران فکر کنند که دولت عمداً با انگیزه. برانگیز باشند

ران فکر کنند که اگذ  ممکن است سرمایه، مثالبه عنوان. کند  گزارش میاشتباهیا مالی آمارها را 
 ارائه با تأخیر یا اشتباه ها  برای جلوگیری از فرار سرمایهالمللی را های ذخایر بین  داده دولت عمداً

های  سیاست را برای احتراز از انتقاد بهدولت آمارها  که ها مظنون شوند دهد یا ممکن است رسانه می
های   نگران باشد که دولتی گزارشالمللی  یا ممکن است یک سازمان بینکند خود دستکاری می

  . ه دهدئ مطابقت با اهداف سیاسی ارابه دلیلاشتباه را 
چگونه باید تأمین  نیازهای کاربران  آمارهای رسمیحفظ اعتبارمندیها و  با توجه به تجدیدنظر

در مورد ای  های آگاهانه  کاربران نیازمند آن هستند که داوریا توجه به انتشار اولین برآوردها؟ بشود
 ؟ آیا احتمال تجدیدنظرباشند صحیح میها تا چه میزان  این داوری. کیفیت این برآوردها انجام دهند

شود؟ کاربران نیازمند آن   میزمانی داده نهاییدر آینده وجود دارد؟ تا چه حد و در چه جهتی؟ چه 
ات کامل در رابطه با  به مستندبایست می رو از این ،ها مطلع شوند  تجدیدنظردلیلهستند که از 

 در صورتی که تجدیدنظر در چارچوب ،چنین هم.احل تجدیدنظر دسترسی داشته باشند و مرها روش
گیرد باید به کاربران  ای از پیش تعیین شده صورت  پذیرد یا براساس برنامه سیاستی فراتر از معمول انجام 

ها  شود که تجدیدنظر  انتشار یابند ثابت میها هها و برنام ، روشها سیاستدر صورتی که . اطمینان کافی داد
استفاده در این زمینه   سوء جلوگیری ازبرای الزم  و در جهت منافع سیاسی نیستند و تمهیداتتعمدی نبوده

                                                 
1. Maintenance of Credibility 
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 آماری در مراکز ضروری است که شوند  میشناساییکه اشتباهات  سرانجام زمانی.  شده استارائه
 ارائهکاربران  مجددرا برای اطمینان  و توضیحات کافی دهند ها را به عموم گزارشاسرع وقت آن

  . تشخیص دهند های غلط گزارشها قادر باشند اشتباهات ناخواسته را از د تا آنننمای
  

 ها  داده تجدیدنظربرایپیشنهادهایی  .4
 کلی  با اهدافهاپیشنهاداین .  شده استارائهها   داده تجدیدنظرپیشنهاد عمده برای 8در این بخش 

کتاب راهنمای عملکرد و ه در اصول اساسی آمارهای رسمی و نظارت مناسب در آمارها از قبیل آنچه ک
برای ای مشخص شده پیشنهاده ،در حقیقت. هستند سازگار ،شود میمشاهده  1 آماریراکزسازماندهی م

گویی به ، پاسختصداقی مانند رسمآمارهای اساسی عنوان کاربرد صریح اصول  هتوان ب میرا نظر تجدید
  : عبارتند ازپیشنهادهااین . نیازهای کاربران و تخصص در زمینه تجدیدنظرها در نظر گرفت

برای  .د تجدیدنظرها آشکار شونحوهاره دربها نهای آ مشاوره با کاربران، دیدگاهاز طریق  −
های  مشاوره با کاربران اصلی آمارقدم اولدر  های تجدیدنظر یک کشور صیلی سیاستبیان تف
 ها دربارهن های آ دیدگاه. اهمیت داردهای ویژه کشور   شناسایی نیازها و اولویته منظوررسمی ب

ها تجدیدنظر  مشکالتی که به دلیل،ها  بودن دادهها برای بهنگامنیازهای ویژه آنمواردی نظیر 
تواند  میشاوره از طریق مها درباره تعادل بهنگام بودن با درستی و سازگاری ن  و اولویت آاند داشته

  . بیان شوندروشن و واضح 
 در دسترس کاربران بالفاصله   آنلبینی تجدیدنظرها و عل  کوتاه و روشنی از زمان پیشخالصه −

 ،ها بطور نمونه چرخه.  قرار دارددر حوزه یک چرخه تجدیدنظر بیشتر تجدیدنظرها .گیردقرار 
که (شونده ا کمتر تکرارنظرهای جامع ی دیدو تج) برای مثال فصلی(های ساالنه و جاری   تجدیدنظر
ها انجام  بندی های آماری و تغییرات در مفاهیم، تعاریف و طبقه تغییرات عمده در روشمعموالً با 

  .کنند را ادغام می) شوند می
 به توسعه این ),2004NS(ها  پروتکل بازنگری: نامه اجرایی اداره آمارهای ملی انگلستان  آیین

 که منتشر کند ی و ذکر کرده است که هر سازمان مسئول آمارهای ملی باید گزارشموضوع پرداخته
امر این . توضیح داده شده است) یا شیوه تجدیدنظر(در آن اقدامات انجام شده در تجدیدنظر 

چنین باید فهرستی از هم. باشد های مدون می س تجدیدنظرها براسا  که خروجیکند مشخص می
های مناسب توصیه   عملکردوتکل حاوی تماماین پر.  شودارائهاند   نشدههایی که تجدیدنظر قسمت

  . ها پرداخته شده استن تجدیدنظر است که در این بخش به آشده برای 

                                                 
1. Hand Book on the Operation and Organization of Statistical Agency 
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تجدیدنظرهای جاری و  .بماند ثابت   جاری از سالی به سال دیگر نسبتاًتجدیدنظرچرخه  −
های منبع بهتر انجام  دادهبا  در غیر این صورت های منبع کاملتر یا دادهبا ساالنه در کل برای ادغام 

  :های ساالنه و جاری ارتباط داردتجدیدنظرزیر با برنامه زمانی عملکردهای  .شوند می
  های منبع جدید بندی شده برای ادغام داده تجدیدنظرهای زمان −
  مهم اقتصادی  یرسم  های سیاستندات مست  بندی تهیه گرفتن زمان درنظر  تجدیدنظرها بازمانیبرنامه  −
  ها بندی تجدیدنظر در سایر مجموعه داده برنامه زمانی تجدیدنظرها با در نظرگرفتن زمان −

.  تجدیدنظر قرار داردهای سیاست در بطن  تجدیدنظرها از سالی به سال دیگرثبات چرخه
 برای خوشبختانه. دهند کاربران به برنامه زمانی تجدیدنظرهایی که منظم هستند اهمیت بیشتری می

باثبات   از تجدیدنظر مصمم هستند حصول اطمینانسیاستیک تهیه و عمل به کشورهایی که در 
  .بندی در طول زمان مشکل نیست  زمانبودن

 درها  است که باعث ادغام آن مختلفبعاهای من بندی ورود داده زمان تر برای ثبات،  اصل عمومی
د تعادلی بین حفظ ثبات چرخه و ایجاد تجدیدنظرهای مهم برخی اوقات بای. شود شده می های تجدیدنظر داده

 مهم  های چنین برنامه زمانی هماهنگ با فعالیتهم. خارج از این چرخه برقرار کردبینی  غیرقابل پیش
با همزمان های ملی ایتالیا  زمان انتشار حساب ، به عنوان مثال.د مفید باشدتوان می اقتصادی  رسمیهای سیاست
های اقتصاد کالن   هماهنگی با سایر بخش،همچنین.  در مورد وضعیت اقتصادی است  به مجلس ساالنهارائه

اهنگی بین تجدیدنظر آمارهای  هم، مثالبه عنوان. ز سازگاری اطمینان حاصل شوداهمیت دارد تا ا
  .های مالی ها و حساب پرداختتراز

تجدیدنظرهای  .شوند ل ارائه سا6 تا 4شناختی و مفهومی عمده معموالً هر   روشتجدیدنظرهای −
های  کردن مفاهیم و روش یکیبا دالیل   انجام شده و دلیل بهبودناختی و مفهومی عمده که اساساً بهش روش

این . هستندتحمیلی  همه در تغییرات ساختار اقتصادی  ارتباط دارندها بندی تعاریف و طبقه و آماری جدید
تر از تجدیدنظرهای جاری هستند و اگر زیاد اتفاق بیفتند و  و پیچیدهتر  نیافتنی دستنظرها بطور نمونه  تجدید

. ساز باشند  برای کاربران مسئلهممکن است بینی یا مغشوش اتفاق بیفتند  پیشیا در یک وضعیت غیرقابل
   . سال باشد6 تا 4تواند هر   میبندی منظم ل قابل قبول برای زمانیک دستورالعم

المللی را کنترل  نهای آماری بی دی تغییرات عمده در روشبن تک کشورها زمان گرچه تک
یک در اما ) 5 نسخهها  پرداخت ، تراز1993های ملی   حساب پیدایش نظام، مثال نوانبه ع(کنند  نمی

چنین برای هم.  زیاد تطبیق دهدهایخیرأتواند این تغییرات را بدون وقفه و ت  ساله می6 تا 4دوره 
بندی شده برای   جاری تجدیدنظر زمان ها با دوره بندی بهبود روش ان هماهنگ کردن زم،کاربران

کنند، با  می کشورها کنترل را اعمال . تواند مفید باشد بع بهتر امکان دارد و میاهای من ورود داده
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اند که تغییرات   متعهد شدههاآن بندی شناختی و طبقه تغییرات روش زمانی  وجود این در طول برنامه 
 مطالعه توانند متراکم ین نوع تغییرات میا. و نهادی را در اقتصاد خودشان منعکس کنندساختاری 

   . باشندهاآن سال قبل از انتشار نهایی 6 تا 4های شده و آماده شده برای طول فاصله سال
برای حفظ  .تجدیدنظر شودهای قبل  ل  های سا در داده های زمانی سازگار ئه سریبرای ارا −

های قبلی تا آنجا که منطقی است باید   دادههای حاصل از تجدیدنظرهای عمده ده دادهقابلیت استفا
. های منبع تجدیدنظر شوند بودن داده براساس توازن بین نیازهای کاربران، هزینه و در دسترس

های جاری تجدیدنظرشده یا   زمان با داده بصورت همبایست میشده  های زمانی تجدیدنظر سری
های  سری. شوند منتشر  به راحتی قابل دسترس وترجیحاً در شکل الکترونیکی  از آن بالفاصله بعد
که کاربران نتوانند ای  گونهبه د ن کلی نباشبسیارد و نیات کافی باشئ شده باید دارای جزتجدیدنظر

  .تغییرات منابع را دریابند
وجود  کالتی را به مشهای قبل از زمان تجدیدنظر دادهبرای  برخی تجدیدنظرها واضحبطور 

های  و داده هستند های قانونی ثر از محدودیتأ که متییها های حاصل از طرح  دادهآورند مانند می
 برای فقدان منابع به ویژه). مالی دولت آمارهای ، مثالبه عنوان( اصول حسابداری ساختگی به وسیله

  .کند نظرها را محدود می تجدیداین نوع کشورهای فقیر وسعت 
 و اولیههای  داده .باشددات تجدیدنظرها به سهولت قابل دسترس برای کاربران مستن −

های  مراکز آماری و سازمان .باشنداز یکدیگر قابل تفکیک باید کامالً های تجدیدنظر شده  داده
دهد  کند و در اختیار کاربران قرار می مارهای خود را منتشر میازمان دیگری که آالمللی یا هر س بین

نشدن  مشخص. های تجدیدنظر شده تفاوت قائل شوند های اولیه و داده به وضوح بین دادهباید 
 .آید عادی به حساب نمیده در بسیاری از کشورها امری غیرهای تجدیدنظر ش های اولیه از داده داده

 یا مشخص تجدیدنظر سیاستها مطابق با  در کشورهایی که تجدیدنظراین موضوع خصوصاً 
غالباً برای آمارهای مالی دولت و آمارهای این امر . تری دارد احتمال بیش،م نشده باشد انجایسازگار

ها عموماً اصول  در این بخش. دهد  رخ می،شود های آمار ملی ارائه نمی معموالً توسط ادارهپولی که 
های  دهبا تفاوت قائل نشدن بین دا. های آماری ملی وجود ندارد آماری دقیق و منسجمی مانند اداره

  .کاربران به سادگی دچار سردرگمی خواهند شد اولیه و تجدیدنظر شده
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  اصطالحات مربوط به تجدیدنظر داده. 1جدول
 تعریف  مفهوم

 مرکزدر سطح وسیع، تجدیدنظر داده به صورت هر تغییری در مقدار آمار منتشر شده برای عموم توسط یک   تجدیدنظر
  .دشو آماری ملی رسمی تعریف می

  ی موقتی داده/ اولیه داده
  

های  داده«ها و از   سری  انتشاریافته خهبرای توصیف اولین نس»  اولیه داده« آماری از اصطالح راکزبعضی از م
در هر حال هر دو اصطالح غالباً . کنند های بعدی پیش از تقاضاهای نهایی استفاده می برای توصیف نسخه» موقتی

اند، در حالت کلی کاربران نباید مشکل بزرگی در فهم این موضوع داشته باشند که  دهبه جای یکدیگر استفاده ش
در معرض تجدیدنظر هستند، مشروط به اینکه این » موقتی«یا » اولیه«گذاری شده با عنوان  های برچسب داده

  .تر نشان داده شده باشد  در انتشارات پررنگمراکزموضوع توسط 
تر از  ها در معرض تجدیدنظر هستند مهم به کاربران در مورد این که دادهواضح است که آگاهی رساندن 

  .ی استیها اصطالحات استفاده شده برای توصیف چنین داده
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

نمودن  المللی برای مشخص های بین های ملی و سازمان گذاری واقعی توسط مؤسسه عالمت
بسیاری از .  متفاوت استموقتی یا بازنگری شده هستند/ لیههای جداول و نمودارها او که دادهاین

گذاری که  موضوع اصلی این است که هر عالمت. کنند استفاده می» R«یا » P«ها به ترتیب از  مؤسسه
  .  سازگاری داشته باشدارات مختلف سازمانشود نباید دارای معنای مبهم باشد و در انتش استفاده می

های آماری پیشاپیش اطالع و تذکر  ها و روش بندی  طبقه،ریف تعا،تغییرات عمده در مفاهیم −
شناختی و مفهومی عمده برای آماده کردن خود  های روشتجدیدنظرکاربران باید پیشاپیش از  .داده شود

آماری پیشاپیش شرحی از استانداردهای راکز م. و درک بهتر دالیل تجدیدنظرها و طبیعت آن آگاه باشند
 در زمینهمشاوره با کاربران اصلی . ندنای آگاه کردن کاربران از تغییرات تهیه کجدید و فواید آن بر

 انجامبندی  ها و برنامه زمان  تغییرات ایجاد شده در اجرای استراتژیبرخیاجرای استانداردهای جدید و 
 آن بر آثار تجدیدنظرها و  شامل تحلیلها های مختلف و مقاله گزارش  اداره آمار استرالیادر. شود می

  . آمارهای توصیف شده است
  . توضیح داده شوند های تجدیدنظرشده،  هنگام انتشار سریتجدیدنظرهامنابع  −
مستندات  .دنوها مستند ش ها در سری وقفه د، ند ایجاد شونهای سازگار نتوان  که سریزمانی −

یدنظرها را بشناسند دهد که منابع تجد  به کاربران این امکان را میرهاتجدیدنظدرباره کامل و شفاف 
تر از این، مستندات کامل   شاید مهم. ها اصالح کنند  دادهرا دربارههایشان  و در صورت لزوم تحلیل

ها   داده مسئول گردآوری و انتشارهای  هها و مؤسس برای ارتقاء اعتماد به اعتبار و یکپارچگی داده
های منبع  ظرها شامل گردش اصلی دادههای کلیدی مستندات درباره منابع تجدیدن بخش. هستندمفید 

  . شده هستند های تجدیدنظر از برآوردهای اولیه تا داده
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 که وقفه یابد مید، این موضوع اهمیت نند ایجاد شونهای زمانی سازگار نتوا که سری هنگامی
های چاپی،  د بصورت نسخهنتوان مستندات می. های زمانی به روشنی شناسایی شده باشد در سری

  .دنقرار گیرهای رسمی و سمینارهای اختصاصی در دسترس کاربران  ها، اطالعیه ایتس وب
برای  .شودی آور یاداساس تجربیات گذشته احتمالی بر تجدیدنظرهای میزان کاربرانبه  −

 گذاران نند سیاستگذاران و سرمایهد، ماکنن گیری می ه برآوردهای اولیه تصمیمیکاربرانی که بر پا
 انجام های اولیه اعتماد و درستی برآوردنند یک داوری آگاهانه درباره قابلیت مهم است که بتوا

 در  آماریمراکز مناسب عملکردآنها باید چه اندازه به اولین برآوردها اطمینان داشته باشند؟ . دهند
  تجدیدنظرها و دریا مطالعه دربارهنظر  ای درباره تجدید های دوره  اجرای تحلیلپاسخ به این پرسش

 هایی تحلیلالعات انجام چنین وری اطاامروزه محیط فن. دسترس قرار دادن آنها برای کاربران است
  :استدر این زمینه به شرح زیر  مناسب عملکرددو  .سازد  میتر راحت از گذشتهرا 

تجدیدنظر مورد استفاده در منابع به بررسی  های انجام شدهای تجدیدنظر های دوره تحلیل −
  . بپردازد)برای مثال پراکندگی و اریبی(های آماری تجدیدنظر  تر و معیار ی ابتدایی برآوردهابرای

عتماد برآوردهای اولیه را  ارزیابی قابلیت ا منتشر شود تاها برای ارقام کلی عمده تحلیل −
  .سازد آسان 

در . معیارهای جهت و پراکندگی تجدیدنظرها موضوعات اصلی بسیاری از مطالعات تجدیدنظر است
 کاربران  نشان دهد را اریبی سیستماتیک در تجدیدنظرای  اگر مطالعهتجدیدنظرمورد معیارهای جهت 

تواند به   اریبی میشناساییبرعکس .  از برآوردهای اولیه اصالح کنند راتوانند بطور مناسبی تفسیرشان می
 همچنین نظرلعات تجدیدمطا.  اعالم شودتواند با نتایج مطالعه  موضوع میتغییر روش منجر شود و این

معیارهای پراکندگی . شودهای آن استفاده  تواند برای تنظیم برنامه زمانی تجدیدنظر همراه چرخه می
های تجدیدنظر میزانسازد تا    نشانه درستی برآوردهای اولیه برای کاربران است و آنها را قادر میتجدیدنظر

 وهای آماری  گزارش تحلیل رسانی به کاربران ها و اطالع نظر تجدیدارائه در .آتی را ارزیابی نماینداحتمالی 
نتایج اصلی این . دارداهمیت ای بدست آمده از برآوردهای اولیه تجدیدنظرها  های پایه گزارش داده

دهد که   اجازه میهاآن به ای برای کاربران های پایه ه دادهتهی. مطالعات باید بطور روشن مشخص شده باشد
   .ا در صورت تمایل ادامه دهندمطالعات خود ر

های اقتصادی و توسعه اداره آمار  کارگاه آموزشی مشترکی با حضور اعضای سازمان همکاری
. ),2004ONS, OECD( در پاریس برگزار شد 2004ر اکتبر ها د ملی انگلستان برای تجدیدنظر تحلیل

ان تجدیدنظرها تفاوت  تجدیدنظر از لحاظ میزهای سیاستاین کارگاه آموزشی مشخص کرد که 
هایی  برخی کشورها اصالً چنین تحلیل. GDP برآوردهای فصلی   در حوزهویژه دارند، به چشمگیری
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هایی دارند و برخی دیگر بطور منظم چنین  دهند، برخی دیگر هر از گاهی تحلیل را انجام نمی
 ها  ای از شاخص  مجموعه هی در زمینا  توافق گستردهدر این کارگاه. دهند ه میئهایی را ارا تحلیل

  :شد، به عنوان مثال میمشاهده  وجود داشت که در اغلب مطالعات تجدیدنظر

= میانگین تجدیدنظر −
∑
=

−

n

)
n

1i iPi(L
) ورد نهاییآ موارد بربرخیدر (آخرین برآورد  L که 

 . تعداد مشاهدات استn برآورد ابتدایی یا اولین برآورد و Pو 

=دیدنظرمطلق تجمیانگین قدر −
∑
=

−

n

n

1i
|iPiL|

 

=مطلق تجدیدنظر میانگین نسبی قدر −
∑
=

∑
=

−

n

1i
|iL|

n

1i
|iPiL|

 

∑تجدیدنظر انحراف استاندارد −
=

=−
n

1i
2
1

)2)Ri(R
n

1
iPiLiR که )   و =−

∑
=

−=
n

1i
)/niPi(LR . 

 برای پشتیبانی از اه نمودار هئ در این کارگاه استفاده از ارا عددیهای شاخص ،عالوه بر این
 این کارگاه های بازنگری سانی نتایج تحلیلر در چارچوب اطالع .های تجدیدنظر توصیه شد تحلیل

  : اداره آمار انگلیس پیشنهاد کرد که
. ندشوه ئ اراهای رسمی مدت و اطالعیه  باید در انتشارات کوتاه شده تجدیدنظر های شاخص −

ه شده در معرض ئسازد برآوردهای ارا زی که آشکار میچه اکیداً توصیه شده که عبارت باراگر
  . تجدیدنظرهستند، ذکر شود

  . تر کامل شودهای جامع از طریق پیوند با تحلیل رسمی باید ساده باشد و  اطالعیه −
مدت نظیر  اطالعات مختصر و ساده در انتشارات کوتاه:  سودمند است1رویکرد دو سویه −
 )ساالنه یا بیشتر(مدت تر در انتشارات بلندهای جامع لیلتحاطالعات و های رسمی و  اطالعیه

منظم های  ها به منظور تحلیل  در این کارگاه شرایط الزم برای دسترسی به دادهنهایتاً −
  :تجدیدنظر ترسیم شد که

  . مند بایگانی شوند ه طور نظامها ب داده های تمام نسخه −

                                                 
1. Two-Handed 
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. ستراتژی بایگانی تنظیم شود یک ادر دسترس قرار گرفتندهای جدید   دادهزمانی که −
برای مستندسازی و بایگانی، کاربرد نهایی . آل بایگانی باید در آغاز کار سازماندهی شود طور ایده به

 . این اطالعات باید به وضوح مشخص شده باشد

ناپذیر از فرایند تولید در   به عنوان یک بخش جدایی مربوط به تجدیدنظر بایدهای تحلیل −
تهیه اطالعاتی برای  :کنند هایی دو هدف را دنبال می ل چنین تحلیی حالتچنین. نظر گرفته شود

ها تا دالیل ممکن تجدیدنظر  مجموعه داده در مند مستمر های نظام ابزاری برای تجدیدنظر کاربران و
 .ه باشدها داشت مشخص شده و نگاهی به امکان کاهش تجدیدنظر

  .شود موقع و شفاف انجام   تجدیدنظر به دهد یا پردازش رخدر گزارش  خطایی زمانی که −
های ساده ریاضی و   از روشدهد نواع بسیار متفاوتی از خطاها در آمارهای رسمی رخ میا

سایر  آماری یا مراکز خطاها ممکن است توسط . و خطاهای پوششاشتباهبندی  خطاهای ثبت تا طبقه
پارچگی نظام آماری یک کشور مهم است این موضوع برای یک. دنایجاد شوها  تولیدکنندگان داده

ای توجیه  گونه ترین زمان ممکن گزارش شود بلکه به که هر خطایی نه تنها برای کاربران در کوتاه
 زمانی در خصوص خطاهاتوضیحات . شوند که اطمینان یابند اشتباهات با انگیزه سیاسی نبوده است

ای کامل و مستندات مرتبط در مورد منابع و ه که کاربران از قبل به وسیله فرادادهآسانتر است 
در .  مطلع هستند سسات آماری کامالًؤهای استفاده شده بوسیله م داده های گردآوری و گردش  روش

 د مؤسسات آماری تشخیص خواهند دادچنین محیط شفافی، کاربران با احتمال زیادی خطاها را مانن
  .یدیا حداقل به سرعت منابع خطاها را خواهند فهم

 

  اتپیشنهادارائه . 5
پیشنهادهای زیر در زمینه  پیش از این ذکر شدالمللی و آنچه  های بین سازمانهای  با توجه به توصیه
  :شود  میارائهها  تجدیدنظر در داده

ها تهیه و در اختیار کاربران قرار  بینی تجدیدنظرها باید با توجه به فعالیت برنامه زمانی پیش •
 تهیه شود که از سالی به سال دیگر نسبتاً ثابت بماند و ای گونه به بایست میامه این برن. داده شود

  .تداوم داشته باشد
های اولیه یا موقتی که در معرض تجدیدنظر قرار  های اطالعاتی باید داده در تمام نشریات و بانک •

 های تجدیدنظر شده دادهان یج تجدیدنظر شده آنها با عنو و نتاهای اولیه یا موقتی دادهتحت عنوان دارند، 
 در گذاری شده با عنوان اولیه یا موقتی های برچسب رسانی شوند تا کاربران بدانند که داده منتشر و اطالع

 .امکان تغییر در مقادیر وجود داردمعرض تجدیدنظر قرار دارند و 
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 آمارها آوری شده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان های جمع به منظور افزایش اعتماد به داده •
. شده برای کاربران تهیه شود  تجدیدنظرهای انجام خصوص مستندات کامل و روشنی دربایست می

این مستندات باید شامل شناسایی آمار مقدماتی نشریات آماری، آمار تجدیدنظر شده، توضیح منابع 
 .های زمانی باشد ح تغییرات در سریآن و شر) های(تجدیدنظر و علت

خطاها . شود شود باید اصالحات به موقع و شفاف انجام  ریه مشاهده میدر نش وقتی خطایی  •
های نادرست یا هنگام انتشار اطالعات  ها، استفاده از فرمول ممکن است در مرحله پردازش داده

له در اختیار  بالفاصد اصالح شوند و به همراه ذکر علتدر هر صورت خطاها بای. بوجود آمده باشند
  .دکاربران قرار گیرن

 شده است، بینی پیشنظر  ها برنامه تجدیدای که برای آن ه از محصوالت دادهبرای آن گرو •
برای آن دسته از محصوالتی که نیاز .  تهیه شودنامه غلطها باید  نظر در صورت مختصر بودن تجدید

  .نظر تهیه شود  باید گزارش تجدیدتری دارند های وسیـع نظر ه تجدیدب
نظر  الت که فاقد برنامه تجدیدنظر هستند، در صورت تجدیدبرای آن گروه از محصو •

  . شودارائهنظر شده و علت آن برای کاربران  جدیدت نتایج بایست می
  .رسانی شوند  اطالعنامه غلط دارند، نباید بدون نامه غلطمحصوالتی که نیاز به تهیه  •
  :شودهای زیر انجام   فعالیتبایست میهای زمانی سازگار   سریارائهبرای  •
مورد توجه قرار پذیری، مناسبت و پیوستگی باید  در انجام هر تجدیدنظر سه شرط مقایسه −

 وط و نسخه قبلی خود  که موضوع تجدیدنظر شده باید قابلیت مقایسه با منابع مرتبگیرد به این معنا
د امکان ده و تا ح و در نهایت دارای پیوستگی بو باشدع مربوطه داشتهوبیشترین ارتباط را با موض

  . حفظ شودسری زمانی حاصل
ها یا سایر منابع که موجب ایجاد تجدیدنظرهای  بندی هرگونه تغییر در مفاهیم، تعاریف و طبقه −
های  برای حفظ قابلیت استفاده از داده.  به روشنی به اطالع کاربران رسانده شوندبایست میشوند،  عمده می

 که امکان دارد سری زمانی جدیدی از یی باید تا آنجاحاصل از تجدیدنظرهای عمده و حفظ سری زمانی
 .در اختیار کاربران قرار داده شودتهیه و ...) ها و بندی تعاریف، مفاهیم، طبقه(اساس منابع تجدیدنظر ها بر داده

حتی در  در شکل الکترونیکی به رااًهای زمانی تجدیدنظر شده باید بالفاصله و ترجیح سری −
 .یرنددسترس کاربران قرار گ

تغییرات  زمانی تجدیدنظر شده باید دارای جزئیات کافی باشند بطوری که کاربران بتوانند های سری −
 .را به خوبی شناسایی کنند
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های زمانی باید از  های زمانی سازگار نتواند ایجاد شود، وقفه در سری هنگامی که سری −
های چاپی،  د بصورت نسخهتوانن مستندات می. طریق مستندسازی به روشنی قابل تشخیص باشد

 .کاربران قرار گیرندهای رسمی و سمینارهای اختصاصی در دسترس  ها، اطالعیه گاه وب

ها باید با کاربران  بندی م، تعاریف و طبقهیبندی تجدیدنظرها در زمینه مفاه برای اولویت −
 .ها نظرخواهی شودد و در موقع تجدیدنظر نیز از آنها مشاوره شواصلی آن

ر رفته در گردآوری شاخص یا تجدیدنظر کاهای ب ها تشریح روش  شاخصارائهم به هنگا −
 : عالوه بر این باید موارد زیر نیز توضیح داده شود.ها الزم استآن

های  مشی ساختن سری های محاسبه شاخص شامل انتخاب فرمول شاخص و خط روش •
 )ای ههای زنجیر های سال پایه ثابت یا شاخص یعنی شاخص(زمانی شاخص 

 دهی بکار رفته سیستم وزن •

 انتخاب سال پایه •

 فراوانی انتخاب مجدد سال پایه •

  )در صورت انجام(علت تجدیدنظر  •
  :ها باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند ها یا تجدیدنظر آن ها، درصدها و نرخ  نسبتارائهبه هنگام  -
 نرخ ، مثالبه عنوان. پیدا کندشده   ارائهنوع اطالعبه روشنی مشخص شود که کاربر درک کاملی از  •

 . ساله و باالتر15سوادان بزرگسال مرگ و میر، نسبت جنسی، درصد با

شود واحد استفاده شده در جامعه باید به روشنی مشخص شود و  هایی که با واحد بیان می برای نرخ •
   .گیری قرار گیرد حد اندازهشوند باید در عنوان جدول مربوط وا ها در جداول ارائه می چنانچه نرخ

 . تولد زنده1000 به ازای هر به عنوان مثال،

 حداقل .ها باید ارائه شود ها، درصدها و نرخ کار رفته برای استخراج نسبتاطالعات تفصیلی ب •
ثبتی، آمارگیری یا سرشماری از نفوس، آمارگیری یا (نوع منبع داده : ند ازاطالعات مورد نیاز عبارت

 .، نام کامل سازمان یا مؤسسه منبع، دوره مرجع...)از کارگاه، سرشماری 

ها دسترسی داشته  ها، درصدها و نرخ کار رفته در استخراج نسبتهای اولیه ب کاربران باید به داده •
ای که این موارد را منتشر کرده است قرار گرفته باشد  این دسترسی باید در بخش اصلی نشریه. باشند

 یا ابرپیوندهایی باشد که ارجاع به منابع مربوطیا از طریق ) رت جداول پیوستبرای مثال بصو(
  . برای کاربران فراهم خواهد کردهای اولیه را دسترسی به داده

 باید در اختیار ها ها، درصدها و نرخ کار رفته برای استخراج نسبتهای ب اطالعات مربوط به روش 
 . کاربران قرار داده شود
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