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 چکیده

نوشتار پیش رو، کوشیده است تا پرده از بزرگترین لکنت سد 
ریزي درازمدت در کشور بردارد؛ لکنتی که سبب  راه برنامه

هایی مستند و  هایی که بر بنیاد داده شده حتی در معدود حوزه
ریزي و چیدمان توسعه به وقوع  مطالعاتی میدانی، رخداد برنامه

با آنچه که مورد  پیوسته است، باز هم دستاورد کسب شده
دهد. حوضه آبخیز  دار را نشان  اي معنی انتظار بوده، فاصله

ها در این  ترین نمونه دریاچه ارومیه شاید یکی از داغ
اي که دقیقاً مطابق طرح جامع آب کشور  مدعاست؛ حوضه

ي شصت کلید خورد،  هاي پایانی دهه (جاماب) که در سال
ر هکتار بر وسعت هزا 360طراحی و توسعه یافت و حدود 

اراضی کشاورزي آن افزوده شد و در نتیجه بزرگترین بحران 
محیط زیستی قرن را در شمال باختري وطن رقم زد و اینک 

اي  هزار هکتار کویر نمک به جاي آن نگین فیروزه 480
 خوشرنگ تحویل داده است! 

توان فرآیندي را تعریف کرد که در آن  اینکه چگونه می
ها  ها و وزارتخانه فاتر آمار و فناوري سازمانعملکرد دقیق د

هایی مقبول،  تعبیر به خودزنی نشده و بر بنیاد مصلحت
ي نویسندگان این یادداشت  ها ذبح نگردد، دغدغه واقعیت
 است.

 اهمیت موضوع
در حال حاضر که مدیریت یکی از ارکان اساسی اداره امور 

 منظور به یکدستکشورها است، استفاده از آمار درست و 
اتخاذ تصمیم نیز بر هر مدیري فرض است و میزان این نیاز 

وسعت قلمرو فعالیت هر مدیر متفاوت خواهد بود. به  برحسب
سخنی دیگر تغییرات چشمگیر جوامع امروزي که متأثر از 

ي مصرف و  هاي فناورانه، ارتباطی، افزایش سرانه پیشرفت
ع کاربرد هاي گوناگون است، موضو تعدد مشاغل در بخش

تر کرده است. آمار در  آمار را در مدیریت کالن کشور پیچیده
اي است در راه  ذات خود، محصول نهایی نیست، بلکه واسطه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و از این رو باید  مسائلشناخت 
به طریقی عرضه شود که بتوان آن را به کار گرفت. آنچه 

هر دو عرصه مدیریت نماید، آن است که آمار در  مسلم می
کالن و مدیریت خرد کشور کاربرد دارد و استفاده از 

هاي صحیح و دقیق و   ریزي هاي آن امکان برنامه تکنیک
سازد. توسعه  هاي اصولی و درست را میسر می گیري تصمیم

هاي آماري در هر کشور تا  آمار و باال رفتن اطمینان از داده
جود در آن کشور و میزان حد زیادي وابسته به نظام آماري مو

اش است. در واقع، این نظام آماري است که  کارایی واقعی
ریزان و تصمیم  آمار و اطالعات الزم را در دسترس برنامه

دهد و بدین طریق با فراهم آوردن موجبات  گیران قرار می
تحقیق به  هرگونهو مهیا ساختن زیربناي  مسائلشناخت 

د و توسعه پایدار را به کن تخصیص بهینه منابع کمک می
آورد. براي مثال سازمان متولی طبیعت ایران  ارمغان می

ها و  نهاد حاکمیتی ناظر بر حسن اجراي دیگر سازمان عنوان به
هاي مملکت، براي انجام درست و اثربخش وظایف  وزارتخانه

خویش، بیش از هر چیز به آمار صحیح و دقیق نیاز دارد و در 
قدان و یا دوگانگی چنین آمارهایی منجر بسیاري از موارد، ف

ها تدوین  شود که بر بستر واقعیت هایی می ي برنامه به تهیه
آشکارا  ها آنها و اثربخشی  اند و یا از کیفیت نظارت نیافته

وزارت نیرو میزان آب  که درحالیمثال،  عنوان  بهکاهد.  می
درصد از کل  90مصرفی ساالنه در بخش کشاورزي را حدود 

داند، وزارت جهاد کشاورزي،  آب قابل استحصال کشور می
در  شده مصرفي آب  درصد به عنوان بیشینه 70سخن از رقم 

کند که تفاوت این دو رقم، بیش  بخش کشاورزي را مطرح می
یتی که امکان هر نوع است! واقع مترمکعبمیلیارد  20از 

 زیست محیطریزي درازمدت و پایدار را از نهاد متولی  برنامه
گیرد. آیا  آوري طبیعت ایران می کشور براي احیاي توان تاب

ریزي امیدوار بود؟ چند  توان به آینده برنامه بر این اساس می
میلیون تن گندم بعد از مصر  5,7با واردات  سال پیش ایران

 که نزدیک شد گندم واردکننده ترین بزرگ بۀبه رت حالی در
 امیدوار کشاورزي، جهاد وزیر خودکفایی وعده بر تکیه با مردم

 که ازآنجایی شد مجبور وقت اما دولت .بودند واردات قطع به
 دالر 50 تا 40 را گندم تن هر بود، نکرده ریزي برنامه تر پیش
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وارد  خسارت کشور به دالر ها میلیارد و بخرد قیمت از باالتر
 2,5که دولت نهم  درزمانیدر مثالی دیگر، درست . سازد

میلیون تن  6میلیون تن شکر وارد کرد، تولیدات داخلی به 
کرد.  ادي که سبب اشباع بازار را فراهمرسیده بود! رخد

اکنون بعد از شش سال از آن تصمیم هنوز  که طوري به
د سال درص 70ایم سطح زیر کشت نیشکر را به  نتوانسته
، اینک 3برسانیم. در ماجراي سد خرسان  1385-86زراعی 

شود  در حالی صحبت از ساخت سدي جدید بر روي کارون می
ي کارون در  ، آورد ساالنهدرازمدت  ي میانگین که بر پایه

تواند در  را نمی مترمکعبمیلیارد  9شرایط نرمال، بیشتر از 
گنجایش تنظیمی  که درحالیاختیار سدهاي کنونی قرار دهد، 

است.  مترمکعبمیلیارد  14اکنون بالغ بر  سدهاي موجود، هم
معنی این واقعیت آماري، ظاهراً باید این باشد که مخزن سد 

، حتی اگر ساخته شود، هرگز 3دو هزار میلیارد تومانی خرسان 
پر از آب نخواهد شد و بنابراین نباید به بهانه ساخت این سد، 

گاه جنگلی زاگرس را از دست بدهیم و هکتار از رویش 2400
هزار خانوار را از معیشت خود بازداشته و وادار به مهاجرت 

آتشگاه – ترین آبشار ایران کنیم و از همه بدتر اینکه، طوالنی
اکنون  . این در حالی است که همبیندازیمرا هم از کاربري  –

بر ثانیه  مترمکعب 60دبی کارون در مقطع پل اهواز حدود 
در  مترمکعب 220هرگز نباید این دبی از  که درحالیست، ا

ترین دالیل آلودگی هوا در  ثانیه کمتر شود. در مورد مهم
درصد براي  60درصد تا  90تهران هم، آمارهاي متفاوتی از 

که  قیدشدهترین عامل تشدید آلودگی  مهم عنوان بهخودروها، 
و دیگر  ي مهار این بحران در تهران خود بر دشواري شیوه

هاي ناشی  شهرها افزوده است. به همین ترتیب، خسارت کالن
هاي ناشی از  از آلودگی هوا، میزان مرگ و میر و بیماري

اي از اطالعات بعضاً متناقض در جامعه  با طیف گسترده هم آن
اثر تغییر اقلیم بر کاهش  دربارهروبروست. ماجرایی که 

را نشان داده و هاي آسمانی و افزایش دما هم خود  ریزش
آماري  ارائۀعاجز از  باره دراین گیرنده تصمیممتأسفانه، مراجع 

هاي دقیق  یکسان و متقن هستند. حتی در مورد محدوده
(اکوسیستم) هاي کشور نظیر جنگل، مرتع و   سازگان بوم

 40شود که بعضاً تا  می ارائهبیابان هم، آمارهاي متفاوتی 
هاي  به عنوان مثال، براي پهنهدرصد با یکدیگر تفاوت دارند! 

میلیون هکتار  60تا  30کویري و بیابانی کشور از 

اي که  ي پرغصه شده است! قصه ارائههاي گوناگون  مساحت
هاي گوناگون اجتماعی،  توان به ابعاد آن در حوزه همچنان می

 فرهنگی، اقتصادي، محیط زیستی و سیاسی افزود.
هاي سد  ترین لکنت مهمرسد یکی از  بنابراین، به نظر می

ریزي خردمندانه و کارا در کشور، همانا عدم دسترسی  برنامه
و جامع است. این معضل، از  اعتماد قابلبه آماري دقیق، 

ریزي در ایران به عنوان یک عامل  دیرباز و از شروع برنامه
بازدارنده وجود داشته است و هنوز از آن به عنوان یکی از 

. یکی از شود میدر کشور یاد  ریزي امهبرنمشکالت  ترین مهم
دالیل کمبود در این زمینه، ساختار نارساي نظام آماري کشور 

و به  طرف بیاست که موجب شده تا کمتر آمار و ارقام دقیق، 
هنگام در اختیار برنامه ریزان و محققین قرار گیرد و آمار و 

پاسخگوي نیاز مسئوالن  وجه هیچ بهارقام موجود در کشور نیز 
و برنامه ریزان نباشد. از سوي دیگر شوربختانه، 

بر اساس اطالعات دوگانه در  شده انجامهاي  ریزي برنامه
ها نیز در اجرا با  کشور کم نبوده است. درنتیجه این برنامه

مشکل مواجه خواهند شد. این در حالی است که آمارها، یگانه 
مدیر و یا یک شهروند  یک آناي هستند که از طریق  وسیله

عادي توان ارزیابی وضعیت کشور و میزان موفقیت دولت در 
 یابد.  هایش را می عمل به وعده

 شناسی آسیب
در ایران، بلکه در تمام  تنها نه، اغلب سیاستمداران طورکلی به

دانند که  . اکثر آنان میاند قابلدنیا، براي آمار صحیح احترام 
، در وجود بااینبینانه و سودمند نیست.  عخالف این مطلب، واق

اي  بسیاري از موارد ممکن است سیاستمداران به دلیل پاره
ها و بیم از کاهش محبوبیت گروه فکري یا سیاسی  مصلحت

خویش در این جریان خلل وارد کنند. گرچه استفاده از آمار 
اجتماعی جامعه الزامی  -براي درك صحیح پیشرفت اقتصادي

شود، اما غالباً  ص موفقیت دولت محسوب میاست و شاخ
کننده است و گاه  درك آن براي عموم مردم مشکل و خسته

مردم سوار بر موج آمارهاي غلط و یا دوگانه، مجاب به 
شوند. ما  هاي نادرست از جانب مدیران می پذیرش تصمیم

 مورداستفادهآماري که کسی به آن معتقد نباشد : باید بدانیم
در اکثر کشورهاي پیشرفته دنیا، عقیده  نیست. کس هیچ

راسخی وجود دارد که اعتماد مردم به آمارهاي رسمی، براي 
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نظام سیاسی الزامی است. یک آمار غلط و یا تفسیر آمار به 
مدت  اي غیرواقع ممکن است در کوتاه نفع خود و یا به شیوه

، هاي مختلف داشته باشد دستاوردهایی براي مدیران در حوزه
ي کشور وارد  ناپذیري بر پیکره صدمات جبران بلندمدتاما در 

 خواهد ساخت. 
درجه تفکیک تفسیر سیاسی در مورد آمارهاي رسمی از 

 عنوان بهآن آمارها، تا حد زیادي براي اعتبار مرکز آمار  ارائه
مفید است.  طرف بیآمارهاي صحیح و  کنندة همرجع ارای
خواه یک شهروند عادي، لگو این است که همۀ افراد بهترین ا

همزمان دریافت کنند. البته  طور بهها را  داده ،خواه یک وزیر
اي مناسب بین جریانات سیاسی و آمارهاي  حفظ فاصله

حساس، اغلب مشکل است و در ضمن شرایط و قوانین کشور 
پذیرش این موضوع  هاي مختلف نیز، متفاوت است. در بخش

نماید  رخی از سیاستمداران و مدیران داخلی دشوار میبراي ب
که آمار رسمی صرفاً کاالیی براي مقبول جلوه دادن پست 

این است که  مسئله نیست. ها آنمدیریتی یا حوزه فعالیت 
همیشه کسی وجود دارد که از نتایج آمارها راضی نیست: 

هاد ها یا مردم. اما مرکز آمار ایران و یا هر ن دولت، سازمان
آمار دقیق، صحیح، یکدست، قابل  ارائهدیگري که متولی 

استناد و داراي مقبولیت عام است، همیشه باید واقعیت را 
 -از سوي هر جناحی -بگوید و باید در برابر فشارهاي سیاسی

مقاومت کند و صالح آینده را به منفعت اندك امروز نفروشد. 
ه آمار پذیرش و درك گسترده در خصوص نیاز ب رغم به

سازي  اد عمومی را جلب کرده و به تصمیممستقل که اعتم
، ها آنترین  کمک کند، بسیاري از سیاستمداران، حتی خبره

اساسی براي دولت  اي مسئله عنوان بههنوز به این موضوع 
خواهند اذعان کنند. چراکه منافع  کارآمد اذعان ندارند و یا نمی

 پندارند.   آمار به شیوه دلخواه خود می ارائه درگروخود را 
شدن آمارها و یا  پذیر توصیهیکی از دالیل 

سازي آمارها، دولتی بودن نهادهاي  ، شخصیدیگر عبارت به
هاي آمار ملی  اکثر اداره که ازآنجاییآمار است.  ارائهمتولی 

وابسته به سرمایه دولت هستند و کارکنانشان را کارمندان 
دهند، مقاومت در برابر فشارها سخت است.  دولت تشکیل می

توان به  دیگر مشکالت عمده مرکز آمار ایران که می ازجمله
اشاره کرد، ساختار تشکیالتی آن براي اجراي آمارگیري  ها آن

، شکل فعلی جز آشفتگی، لوث مسئولیت و متأسفانهاست. 

اي نداشته و از  ناهماهنگی و ناتوانی در اعمال مدیریت ثمره
 حل راهاست. تنها  دورافتادهکامالً به  گذار قانوناف اساسی اهد

کننده، با  تواند رویکردي مالیم، تدریجی و مجاب ممکن می
استفاده از استناد به برخی سوابق و حرکت به سمت نهادي 
مستقل، کارآمد و داراي جایگاه قانونی قوي باشد. مسلماً 

آماري است.  مطلوب، داشتن قانون در مورد استقالل حل راه
در حال حاضر، مرکز آمار ایران به شکل سازمانی مستقل و 
داراي قانون خاص خود وجود دارد، ولی بازوهاي اجرایی آن با 

که براي خود مستقل عمل  شده ادغامدستگاه  دیگري 
و  ریزي برنامهکند، و این موضوع از وحدت و هماهنگی در  می

آماري به طریقی که نیازهاي  هاي برنامهطراحی آمار و 
، اکنون هم، بسیار به دور است. برگیردکشور را در  ریزي برنامه

ي ساالنه با توجه به سطح فناوري موجود، با تأخیر  آمارنامه
، همکاري کند میو مصرف تاریخی پیدا  یابد میزیاد انتشار 

و نظام آماري وضع مطلوبی ندارد، کمبود  ها دانشگاهبین 
آمار موضوعی و آمارشناس هنوز وجود دارد و کارشناس 

محصول مناسب نظام آماري  ها دانشگاه التحصیالن فارغ
نیستند. به این مشکالت، باید فقدان درك مشترك بین 

و تولیدکنندگان آمار، کمبود آمار و ناتوانی  کنندگان استفاده
آماري در برطرف کردن نیازهاي جامعه ضمن  هاي دستگاه

و انتشار آمار را اضافه کرد.  آوري جمعکاري در  وجود چندباره
در حال حاضر، یکسان نبودن تعاریف، مفاهیم و 

و وجود  کنندگان استفادهآماري، سردرگمی  هاي بندي طبقه
 هایی واقعیتکمبودهاي اساسی در زمینه بسیاري از آمارها، 

. عالوه بر تمامی آنچه که گفته شد، اکنون اصوالً انکارناپذیرند
بوده و آنچه موجود  موردتردید طرف بیود آمار مستقل و وج

. گیرد نمیاست نیز به دالیل موهوم در اختیار عامه مردم قرار 
، هر آماري ممکن است با مهر محرمانه ممهور مثال عنوان به

 که درحالیپیدا کند،  خریدوفروششود و جنبه تجاري و 
شمرده  عرف و قانون دلیل مشخصی براي محرمانه قاعده به

شدن اطالعات آماري باید وجود داشته باشد و ضوابط 
محرمانه شمرده شدن از پیش اعالم گردد و جنبه قانونی 

 داشته باشد. 
 اي منطقهامروزه در کشور، کمبود شدید آمارهاي محلی و 

و انتشار آمار،  آوري جمعشدید است، نبود تداوم  موردنیازکه 
اطالعات مربوط  ارائهو  دهمنتشرشناکافی بودن آمار و ارقام 
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، ها آننبودن  مقایسه قابلبه موضوعات تخصصی گوناگون و 
، شده ارائهوجود ابهام در کیفیت و حدود اعتماد در آمارهاي 

مراجعات مکرر و غیرضروري به منابع اطالعاتی از طرف 
آماري به  هاي دستگاههاي مختلف، موظف نبودن  سازمان

تی ساعتی خاص و عواملی انتشار آمارها در زمان و ح
 سازي آمادهادامه دارد و این در حالی است که در  دست ازاین
 بایدوشایدکه  گونه آنآماري نیز ضوابط علمی  هاي طرح

شود و کارشناسان آمار و اقتصاد از این ضوابط  رعایت نمی
 . اند اطالع بی

در معرض  ها آمارگیريبیش از  متأسفانهآمارهاي ثبتی 
رایج  نظمی بیو  هدفی بی ها آننفوذپذیري هستند و در تهیه 

است. در ثبت و نگهداري این آمارها ضوابط و معیارهاي 
 ها آنعلمی کمتري وجود دارد و کنترل کیفی و کمی بر 

نیز به نحوي ابتدایی و بدون  ها آن ارائهشود. شیوه  اعمال نمی
فعیت، کارکرد خود را از ارتباط با یکدیگر است که به دلیل نا

در تهیه این  درگیردهند. همچنین، نیروي انسانی  دست می
 ترین ابتداییهاي مختلف، اغلب فاقد حتی  آمارها، در سازمان

ها بوده و از اهمیت و اثرگذاري کاري که انجام  آموزش
 شده ارائه. نکته دیگر در خصوص آمارهاي اند غافلدهند،  می

ها در  وخ انواع و اقسام رایانهرس رغم بهاین است که 
دولتی، از این ابزار کمتر براي سرعت بخشی به  هاي دستگاه

شود و  آمارها استفاده می انتشار وبندي  استخراج، طبقه
 وضوح بهکه اشاره شد، تأخیر زمانی در انتشار آمارها  طور همان

 مشهود است. 

 فرجام
 ها آنهایی که تصمیمات مدیریت در  ها و شرکت سازمان

مبتنی بر اطالعات و آمار درست و به هنگام است، از یک 
مزیت نسبی نسبت به رقباي خویش برخوردارند. اما زمانی که 

ها  آید به یک سري ناسازه ها به میان می منافع برخی سازمان
گیري در سطح کالن  کنیم که تصمیم ها) برخورد می (تناقض
دهد. باید بدانیم:  خود قرار می تأثیرنگر را تحت  و آینده

اي که بر مبناي یک آمار غلط تدوین شود، حتی اگر با  برنامه
چیزي نیست  درواقعدرصد موفقیت به مرحله اجرا درآید،  100

ایم!  جز یک اشتباه که با صد درصد موفقیت به ثبت رسانده
ي یک نظام از صحت و درستی  دهنده اگر عناصر تشکیل

مدهاي حاصل نیز داراي درستی و برخوردار نباشند، نتایج و پیا
.  براي رهایی از تناقض در آمارهاي صحت کافی نخواهد بود

هاي مختلف در رابطه با یک  از طرف سازمان شده ارائه
هاي مراکز مختلف را نسبت به  موضوع یکسان، باید دیدگاه

یکدیگر نزدیک کنیم تا از منظر و منافع مشترکی به آمار و 
میزان توسعه کشورها، با حجم  که ازآنجاییاطالعات بنگرند. 
هاي تولید و انتقال آمار و اطالعات ارتباط  و گستردگی نظام

 منظور بهآوري مستمر اطالعات  تنگاتنگ دارد، جمع
هاي آماري، یکی از  سازي سازمان متبوع از طرح غنی

ها به شمار  هاي حل مشکالت آماري و رفع تناقض روش
ماري مستقل و کارآمد داشته باشیم، رود. اگر یک نظام آ می

کم  بنابراین نبودن یا دست آیند. ها پدید نمی بسیاري از تناقض
کارا نبودن یک نظام آماري مستقل و پویا، علت اصلی تناقض 

اتخاذ تصمیمات عقالیی متضمن منافع سازمانی مبتنی  است.
بخش است. آمار و اطالعات صحیح و  بر اطالعات اطمینان

 ساز زمینهتواند مخاطرات ریسک را کاهش دهد و  می موقع به
 هاي نظامدر  که درحالیهاي دقیق مدیریت شود.  گیري تصمیم

اطالعات است،  آوري جمعآماري موجود در کشور هدف فقط 
سازوکاري اندیشه شود که چگونگی گردش  بایست می

یکی از  .هاي کاري را نیز مشخص سازد اطالعات در مجموعه
هاي الزم به کسانی  آموزش ارائهاین مشکالت،  يها حل راه

آماري انجام  هاي پژوهش. کنند میکه در این نظام تولید آمار 
 هاي هزینهبهبود یابند، کارایی ایجاد شود،  ها روششود تا 
آمار کاسته شود، کیفیت و کمیت آمارها  روزرسانی بهتولید و 

وند و این از اینکه آمارها مطمئن ش تر مهمافزایش یابد و 
مستمر براي کارکنان نظام آماري  هاي آموزشمستلزم داشتن 

 دهنده پرورشو  دهنده آموزشکشور است. بنابراین وجود واحد 
مختلف کشور که به این مهم  هاي بخشمتخصص آمار در 

بپردازد، بسیار ضروري است و در این راه به یک پژوهشکده 
 توان اکتفا کرد.  نمی

راهکار دیگر اینکه، براي دستیابی به آمارهاي به هنگام، 
هاي اطالعاتی مناسب در   از قبل زیرسامانه بایست می

و استقرار یابند که ضمن  شده طراحیهاي مختلف،  بنگاه
هاي  رده موردنیازاطالعات  کننده فراهمجاري،  هاي پردازش

به محیط  ارائه قابلهاي  باالتر سازمانی و یا آمارها و گزارش
و فرهنگی توسط  کارآموزشیبیرونی باشند. عالوه بر این 
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ها و مراجعی که متولی و مسئول نظام آماري و  سازمان
مرکز آمار ایران، سازمان  ازجملهانفورماتیک کشور، 

، بانک مرکزي و غیره در دستور کار قرار گیرد وبودجه برنامه
عه پایدار تا اهمیت، جایگاه و نقش آمار و اطالعات در توس

کشور و مفاهیم مربوط به اذهان مدیریتی جامعه منتقل شود. 
انفورماتیک کشور به  هاي نظامآنکه بازنگري در  آخر دست

شکلی جامع و دقیق توسط نهادهاي فوق براي پردازش 
هاي اطالعاتی به  فراورده ارائههاي آماري و تهیه و  داده

 رسد. جامعه ضروري به نظر می
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