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 اداری هایدادهکیفیت  شناختهای روش

 مهتاب ایرانفر

 های صنعت، خدمات و بازرگانیرییس گروه آمارگیری

 گیری مرکز آمار ایرانهای نمونهشناسی آماری و طرحدفتر روش

 های اداریداده، نماگرهای کیفیت کلیدی:واژگان 

 مقدمه

های ملی آمار، های اداری که به عنوان منبع ورودی برای فرایند آماری سازمانگیری کیفیت آن دسته از دادهبرای اندازه
. اندتعریف شده ETS-BLUE(1پروژه  4بسته کاری شماره ) WP4 شوند، نماگرهایی با عنوان نماگرهای کیفیت دراستفاده می

کامل  ،3رستی، د2فنی ها را در یک منبع اداری در قالب پنج بعد کلی بررسیگیری کیفیت دادهقابلیت اندازهاین نماگرها 
 WP4 برگرفته از اقدامات انجام شده در ،. اين مقالهدهندمورد بررسی قرار می 6پذیریو جمع 5وابستگی به زمان، 4بودن

 های اداری وهای اداری، نحوه تعیین کیفیت منابع دادهدادههای به کارگیری تنها با مرور روش شده سعی است که در آن
  .مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد ،آنابعاد 

 های اداریدادهکارگیری  های بهروش

 .هستند اهداف آمارینیل به برای  های اداری )یعنی ثبت(داده کاربردبه دنبال افزایش  7ملی آمار هایسازمانبسیاری از 
ب به ترتی که دنباید رعایت شو هایینیازپیش، ملی آمار هایسازمانهای اداری توسط استفاده از منابع داده به منظور

 عبارتند از: ،اهمیت

 های اداری. دسترسی به منابع داده1 

 های اداری از منابع دادهمنظم ها برای امکان استفاده شرطای از پیشبا مجموعه سازمان ملی آمار قیتطب. 2 

 های اداری به روش استاندارد)یعنی کیفیت( منابع دادههایی برای ارزیابی قابلیت استفاده آماری روش فراهم بودن. 3 

                                                           

1 workpackage 4 of the BLUE-ETS project (wp4) 

ETS)-BLUE ENTERPRISE AND TRADE STATISTICS (BLUE های ملی آمار،در مورد آمار رسمی کسب و کار است و به طور خاص  به یکی از چالش های عمده سازمان 
ارائه اطالعات کسب و کار آماری با  پرداخته و هدف آنیا هر سازمان بین المللی دیگری که در آمار کارگاهی و تجاری کار می کند،کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورها 

 است.2020باال به منظور به کارگیری در تحقیقات سیاسی، اقتصادی اجتماعی و حمایت از استراتژی اروپا کیفیت 
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 در دسترس باید های اداریهای اداری برای اهداف آماری، منابع مربوط به دادهاستفاده از دادهفراهم کردن امکان برای 
 رات دولتی )دولتبا توجه به افزایش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در ادا امروزهقرار گیرد.  ارسازمان ملی آم
 که دارداین انتظار وجود  حداقل. (2002)سوسیتم،  باشدداشته وجود تر کشورها در بیش این مشکل نبایدالکترونیک(، 

 .(2007)والگرن،  .طور بالقوه مورد توجه باشندبه ،سازمان ملی آماربرای برخی از این منابع داده 

قتصادی ا کمیسیون) کشورهای شمال اروپا ملی آمار هایسازمانتوسط  «تجربیاتبهترین مقاله »پیش نیاز دوم، موضوع 
 هایکردن سازمان تواناهای الزم برای از پیش شرط یکامل فهرستکه در آن بوده  (Unece» ،2007»ملل متحد برای اروپا

 دهد:ه منظور استفاده گسترده از منابع اداری در تولید آمار را به شرح ذیل ارائه میب ملی آمار 

 ،های اداریقانونی برای استفاده از منبع داده مبنای( 1

 عمومی و تأیید مزایای استفاده از منابع اداری برای اهداف آماری، درک (2

 در میان منابع مختلف استفاده شده، 8دسترس بودن سیستم شناسایی یکپارچه( در 3

 های جامع و قابل اعتماد در ادارات دولتی وسیستموجود ( 4

 ( همکاری میان مقامات اداری.5

 آماریتولید  های اداری برایاز دادهبه صورت منظم قادر خواهد بود  سازمان ملی آماردر صورت تطبیق با این شرایط، 
 در این زمینه الزم نیست. کار بیشتری و استفاده کند

ابله . برای مقیابداهمیت میهای اداری قابلیت استفاده آماری از منابع داده سومین مورد یعنی، پس از طرح دو پیش نیاز
به صورت منظم، قابلیت استفاده آماری )کیفیت( این  سازمان ملی آماربا نوسان در کیفیت این منابع، ضروری است 

لی سازمان ممنابع را تعیین کند. این مسئله مهم است، زیرا جمع آوری و نگهداری یک منبع داده اداری، فراتر از کنترل 
سازمان که  ها را مدیریت می کند. از این رو اهمیت حیاتی داردهای اداری است که این جنبهنگهدارنده داده .است  آمار

ین حال، با ا .تعیین کندسریع، ساده و استاندارد  به طورباشد تا بتواند کیفیت داده های اداری را  ایرویهدارای  ملی آمار
 ، داس و همکاران2011 )برکا و همکاران ای در دسترس نیستهنوز ابزار یا فرایند استانداردی برای چنین منابع داده

که است  رویکردی نياز به توسعه است. WP4تمرکز اصلی ، فرایندیتوسعه چنین . (2010، فراست و همکاران 2010
كيفيت  برای تعيين یابراي دستيابی به رويهباشد. ، عملی، کارآمد و قابل اجرا اداری هایطیف وسیعی از منابع دادهبرای 
 مهم باید برداشته شوند:گام این دو  های اداری،داده

 های اداری را تعیین می کنند.که کیفیت ورودی منابع داده «کیفیتشناسایی اجزای »( 1

 اداری. هایدادهبرای تعیین کیفیت منابع  «توسعه رویکرد کلی»( 2

های اداری را تشکیل می دهند. این مسئله موضوعی است که کیفیت ورودی منابع داده «شناسایی اجزای کیفیت»، گام اول
اجزای کیفیت ورودی برای  شناسایی است که در آمار توجه زیادی به آن نشده است.های اداری در مورد کیفیت منابع داده

بالفاصله پس از  ترجیحاً- سازد به سرعترا قادر می ملی آمار هایسازمان زیرا این امر .الزامی استهای اداری داده
ملی ای هسازمانبرای  ، خصوصاًاین امر گیری کنند.درباره تطابق منبع داده با نیازهایشان تصمیم -منبع داده دریافت

اال و ب به ریسک وابستگی یابد تا بتواننداهمیت می ،اندهای اداری کردهشروع به استفاده از منبع داده ًکه اخیرای آمار
اری های اددادهدوم، توسعه رویکرد کلی برای تعیین کیفیت منابع  گام .(2009)داس و همکاران،  دنندست پیدا ک بهتری،

                                                           
8 Unified identification system 
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 کلی یردرویکرد کارب نار شناسایی اجزای کیفیت ورودی،وابسته است. با این حال، در ک گامبه اولین و شته اهمیت دا نیز
نیاز  ،ومرویکرد د. ردبررسی کداری را در فرایند آماری تا بتوان قابلیت استفاده آماری یک منبع داده ا نیاز است نیز مورد

با دارد.  سازمان ملی آمار ند تولید و کیفیت محصول نهایی )خروجی(ایفر برر استفاده از منبع داده اداری تأثی بررسیبه 
آماری به عنوان یک  ینداهای اداری در فرمزایای استفاده از دادهبه طور خاص به درک بهتری از  توان، میروشیچنین 

 یافت.دست  ،نهایی و خروجی جامع

 های اداریمنابع داده تعیین کیفیت

 د. به عنوان مثال:ناستفاده شو ملی آمار هایسازماند برای بسیاری از اهداف ناداری می توانهای دادهمنابع 

  ای )مانند ثبت کسب و کار(، آمارگیری نمونهیک چارچوب ورودی برای 

 منبع اطالعات کمکی، یا 

 اندآوری شدهجمعاز طریق آمارگیری هایی که به طور سنتی برای داده جایگزین ( Unece ،2007 ،2007و والگرن.) 

برای  یک منبع ممکن است . به عنوان مثال،گیردآن، شکل میبر پایه کاربرد تنها  ،کیفیت یک منبع داده اداری از این رو
 دیگر یردکاربتواند برای ، اما همان منبع میبرخوردار باشد یکیفیت پاییناز ها در مورد متغیر اصلی مورد مطالعه ارائه داده

 نبعکیفیت م قصد دارند، آمارشناسان سواست. از یک وضعیت دشواری . این در برداشته باشد ی رااطالعات کمکی مهم
 ارزیابی رب ،اما از سوی دیگر، استفاده مورد نظر ،ندبشناس گیری(کار بهقبل از  )ترجیحاً در اسرع وقتدر حال استفاده را 

های سیستم کلی و مفید برای ارزیابی کیفیت منابع داده به همین دلیل،گذارد. توسط آمارشناس، تأثیر میکیفیت منبع 
بنابراین، ارزیابی . (2011)الیتیال و همکاران،  ، باشدآن زحاصل ا خاص و کیفیت آمار یکاربرد تواند ناشی از اداری نمی

 :متمرکز باشدموارد ذیل اداری باید بر های دادهمنابع  تکیفی

 .در دسترس است ( اطالعاتی که در حال حاضر برای منبع1

 است.از تجزیه و تحلیل سیستماتیک منبع حاصل  ی که( اطالعات2

طور به .در نظر گرفته شوند ،تولید سیستمیک  هایهای اداری به عنوان ورودیاده، طبیعی است که منابع دبا این نوع نگاه
توان مستقيما در فرايند توليد استفاده كرد و ابتدا بايد آماده شوند. كيفيت مواد اوليه و ميزان كلي، مواد اوليه را نمي

دكننده اهميت ليرو كيفيت مواد اوليه از نظر توسازي آن، بر كيفيت فرايند و محصول يا خروجي تأثيرگذار است. از اينآماده
ايد از دو ب های اداریراين، كيفيت منابع دادهتمركز دارد. بناب فيت محصول نهايیكننده تنها بر كيكه مصرفیدارد، در حال

يت كيفيت محصول نهايی يا كيف)تمركز بر كننده شود. ديدگاه مصرف نده آمار و توليدكننده آمار بررسیكنديدگاه مصرف
دیدگاه تولید کننده به دو  .(9Eurostat , 2009مورد توجه قرار گرفته است ) طور سنتیه بهخروجی( ديدگاهی است ك

 کند:مسئله اشاره می

 یند تولید؛ و اازی ورودی مورد نیاز برای استفاده در فرسآماده – «کیفیت ورودی»( 1

 (.2011)الیتیال و همکاران،  ورودیوری تولید با استفاده از حاصل از بهره منفعت - «یند تولیداکیفیت فر»( 2

های هایی که جنبهباید به مجموعه مؤلفه ،های اداری، هر یک از مفاهیمبرای توسعه سیستم ارزیابی کیفیت منابع داده
 بندی شوند.دهند، تقسیممتفاوتی از مفاهیم کیفیت را نشان می

                                                           
9 European statistical office  
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های ملی آمار ) کیفیت توسط سازمان های اداری دادهیند استفاده از منابع افر بر کیفیت شروع، WP4تحقیق  اولین
کیفیت ورودی منابع  ،که در نهایت استهایی لفهؤمشناسایی  ،هدف های اداری( تمرکز داشته است.ورودی منابع داده
در - اداری را هایسازد تا قابلیت استفاده آماری منابع دادهرا قادر می سازمان ملی آمار کار،کنند. این اداری را تعیین می

)به جای نتایج 10بینیپیش تعیین کند. این نوع ارزیابی کیفیت گاهی اوقات به عنوان ،به کارگیریقبل از  -سطح عمومی
ترین ند. مهمبینی کپیشدر فرایند، زودتر کند تا کیفیت نتایج نهایی را ، زیرا تالش میشده استدر نظر گرفته  واقعی(
اید ب منبع، شاخصی است که نشان دهنده کیفیت محصول نهایی )مثبت یا منفی( است. ای ورودی برای هر نوعهشاخص
، زیرا دارند یبیشتراطمینان  یتقابل اهشاخص یک ازکدام بینی کردتوان پیش، برای یک منبع ورودی جدید، نمیدانست

ش کیفیت ابزار سنج دهد.می ثیر قرارتألید و کیفیت محصول نهایی را تحت منبع جدید چگونه فرایند تو مشخص نیست
فیت کی ازیر نیاز نداشته باشد.برای تعیین کیفیت،  زیادزمان و زحمت به صرف و  ودهاداری، باید کارآمد ب هایدادهورودی 

یین شود، تعشود یا بخشی از منبع دریافت میتواند از لحاظ تئوری، هر بار که تحویل جدید منبع انجام میورودی می
  .(2010)داس و همکاران،  شود.

 اداری هایکیفیت منابع دادهابعاد 

 و12فراداده مورد توجه قرار گیرند:11حوزه کیفیتدو همیشه  ، الزم استشودهنگامی که کیفیت یک منبع داده تعیین می
 (2006)باتینی و اسکاناچپیکو، 13داده

 دادهفراکیفیت  -1

ت آمار هلند به طور موفقی اداره دراین روش اما  ،گیردها مورد مطالعه قرار نمیمستقل از داده دادهفراکیفیت تر مواقع، بیش
حوزه در  تبرای تعیین اجزای کیفی یفهرستاداره . این (2010و  2008)داس و همکاران،  .است رفتهبه کار آمیزی 

قل تواند مستمی ،یک منبع فرادادهاین است که اجزای کیفیت  مورد اشاره ویکردرداده است. مزیت اصلی  ارایه ،دادهفرا
ررسی مورد ب ، فراداده نیزدنشویک منبع بررسی میی هاهر بار که داده ،در نتیجه الزم نیست .از محتوای آن تعیین شود

داده برای فرامرتبط با  کیفیت نماگر 31مجموع  در از چک لیست، گیریبهره. با (2010)داس و همکاران، قرار گیرد
 گرفته است.مورد استفاده قرار  ،منبعیک ارزیابی 

 کیفیت داده -2

نماگرهای  برای شناسایی اجزای اصلی کردن حدودم ضرورت های اداری،کیفیت ورودی داده مورد در WP4بعد از تحقیق 
 یفیتکنماگرهای کارآیی است. با محدود کردن تعداد اجزای مورد مطالعه، تعداد اول . دلیل شدیجاد ، به دو دلیل اکیفیت

عه تمرکز بر اجزای مورد مطال ایجادشود. دلیل دوم می صرف آنیابد و در نتیجه زمان کمتری کاهش می« تولید سیستم»در 
، ستا نماگرهای کیفیتاز ها تهیه فهرستی هدف آنمطالعاتی که در . هاستفهرست شاخصو کاهش رشد غیرقابل کنترل 

و فراست  2010های داس )مثال، غیر معمول نیست. نماگرهای کیفیتانواع از  بزرگی فهرست رسیدن به در نهایت
 .یستندن واقعی کیفیت های، شاخصنماگرهای کیفیتهمه  ،یمفصل هایفهرستچنین در  باید درک کرد .را ببینید( 2010

اندازه  امکانبا یک یا چند روش  ضمن این که، استیری گاندازهقابل است که  کیفیت یی ازدر واقع جز نماگر کیفیت
 یفهرستبه  فقط، . بنابراین باید توجه داشت که فهرست ایجاد شده(2006)باتینی و اسکاناچپیکو،  آن وجود داردگیری 
 .شودنتبدیل  تفاوت،مهای اندازه گیری روش شامل

                                                           
10 Ex-ante 
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 گیرینتیجه

 ساختن فراهم شاملبرای نیل به اهداف آماری  های اداریکارگیری داده نیازهای الزم به منظور بهپیشاهمیت این مقاله، 
فزایش ابا توجه به  ،هاآنقابلیت استفاده آماری از و منابع این  از منظم امکان استفاده ، های اداریدسترسی به منابع داده

 آن و کاربرد به توجههای اداری با های تعیین کیفیت منابع دادهمالک . همچنینرا نشان داد های اداری )ثبت(داده کاربرد
كيفيت ررسی بها، توجه به ارزیابی کیفیت منبع داده درو دانستیم  شدمشخص  ،های تولید کننده و مصرف کننده آماردیدگاه

 هرچند غالباً كيفيت فراداده، مجزا از كيفيت .دارای اهميت است حتی به صورت مستقل از یکدیگر، فراداده و كيفيت داده
 برخوردار هستند. از اين ويژگی WP4های ارزيابی كيفیت معرفی شده توسط شاخصشود. داده بررسی نمی
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 مرجع

BLUE ENTERPRISE AND TRADE STATISTICS (BLUE-ETS) Deliverable 4.1, Dissemination level: PU, List of 
quality groups and indicators identified for administrative data sources. 

 


