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 مقدمه

آمار و  .داردهای تولید و انتقال آمار و اطالعات ی کشورها ارتباط تنگاتنگی با حجم و گستردگی سیستمتوسعه

ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی برنامه و ارزیابی عملکرد گذشته جهتابزار ترینعات قویاطال

ریزی دو نظام نظام آماری و نظام برنامهبنابراین . شوددر هر سازمانی محسوب می گیریتصمیمسیاستگذاری و 

در  .ما به آمار نیندیشیدارد ریزی فکر ک شود به برنامه نمی ترتیبدینب .هستندو پیشرفت در خدمت توسعه 

های در دههمطالعه و بررسی وضعیت فرهنگ اما  بوده است رنگگذشته رابطه بین آمار و فرهنگ در کشورها کم

های فرهنگی خود را به صورت ویژگی ،دهد اکثر کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعهنشان می اخیر

که به  های فرهنگی مهمبرای مثال یکی از شاخص دهندمی ارایه های آماریکمی و در قالب اقالم و شاخص

است که با آمار محصوالت سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ؛ شودسعه فرهنگی کشورها قلمداد میعنوان شاخص تو

امروزه برخی از که  است تا جایی اقالم آماری در بخش فرهنگاهمیت  .فرهنگی صادر شده قابل محاسبه است

عامالن این جنگ سربازان نظامی نیستند بلکه  کنندرا مطرح میجنگ فرهنگی  مقولهرهنگی ف صاحبنظران

در  برای مقابله لذاد نشومی صادرکه برای مقابله با دیگر کشورها  هستندمحصوالت فرهنگی کشورهای پیشرفته 

 شور در سطح ملی وک فعلی و آیندهپاسخگوی نیازهای تا  تجهیز کردرا به سالح آمار  فرهنگباید این جنگ 

 اجتماعی، هایتأثیر آن بر سایر جنبهبا توجه به حساسیت و اهمیت موضوع فرهنگ و بنابراین  .الملی باشدبین

نظام آمار و اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان  درسضروری به نظر می الزم و و سیاسی اقتصادی

د کننده آمار و اطالعات بخش فرهنگ و هنر در کشور مورد بررسی ترین و بزرگترین متولی فرهنگ و تولیاصلی

ی بلند به عنوان سند توسعه "برنامه ملی آمار کشور"کوتاه به  ایدر ابتدا اشاره رواز همین .و مداقه قرار گیرد

ی ارت متبوع و در نهایت به آسیب شناسزمدت بخش آمار داشته و پس از آن به بررسی وضع موجود آمار در و

 .شودنظام آماری پرداخته میاین 
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 برنامه ملی آمار کشور

ی اقتصادی، ی چهارم توسعههای ناشی از قانون برنامهها و الزامبرنامه ملی آمار کشور با توجه به ضرورت

به دولت واگذار شد و مرکز آمار ایران به عنوان تولید ( 88-88)اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

ی آمار اقدام به تهیه و تدوین ی تولید کنندههای عمدهآمارهای رسمی کشور با مشارکت دستگاه یکننده

آمارهای ثبتی، )های مرتبط با آمار ی زمینهدر این برنامه برای ارتقای کلیه. ی ملی آمار کشور نمودبرنامه

گ آماری، تولید آمار و فناوری استانداردهای آماری، تحقیقات آماری، نیروی انسانی، کیفیت آمارها، فرهن

بینی شد و تکالیفی به اقدامات راهبردی و اجرایی پیش( اطالعات آماری و تحقیقات آماری اطالعات و پایگاه

ی  عالی آمار در جلسه این برنامه توسط شورای. ی آمار واگذار شدهای عمده تولید کنندهها و دستگاهوزارتخانه

شده است که در ذیل به برخی از قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصویب  48ماده به استناد  12/6/2931مورخ 

های به عنوان یک سند فرا دستی که دستگاهاین برنامه  های اجرایی راهبردها و سیاست، کلیهای هداف، سیاستا

 .شوداشاره میباشند اجراعی در جهت ارتقای نظام آماری ملزم به اجرای آن می

 زمانی مناسب هایدوره و مطلوب کیفیت با بهنگام، نیاز، مورد رسمی آمارهای تهیه -

 المللیبین جایگاه ارتقای و آماری هایفعالیت در المللیبین و ایمنطقه هایپیشرفت با همگامی -

 زمینه این در کشور

 بیارزیا و الگوی مصرف اصالح ایرانی، -اسالمی توسعه الگوی هایشاخص نیاز مورد آمارهای تولید -

 اسالمی جمهوری ساله 11 انداز چشم سند

 جامعه ارشد و مدیران گذارانسیاست و تولیدکنندگان کاربران، پاسخگویان، آماری فرهنگ ارتقای -

 اجرا دوره 2186 قالب در مجموعاً آمارگیری طرح عنوان 216 حداقل انجام -
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 211 به درصد 01 یی ازاجرا هایدستگاه اطالعات و آمار هایواحد انسانی نیروی ظرفیت تکمیل -

 درصد

 و ملی های اجراییدستگاه کارکنان برای تخصصی آموزشی کارگاه و دوره 211 حداقل برگزاری -

 مختلف هایفعالیت ای درزمینهمنطقه و المللی بین آموزشی دوره 21 حداقل برگزاری و استانی

 آماری

 91 حداقل های اجراییدستگاه عاتاطال و آمار واحدهای در آمار رشته التحصیالنفارغ سهم افزایش -

 پنجم برنامه پایان تا درصد

 های اجرایی دستگاه توسط برنامه طول در آماری پژوهشی طرح 111 حداقل انجام -

 رسمی آمار حوزه در پژوهشی- علمی نشریات در مقاله 211 حداقل چاپ -

 آمار ارائه و تولید در کاری موازی از جلوگیری -

 آمارهای رسمی وارائه تولید درتهیه، وارتباطات اطالعات وینن هایفناوری از استفاده -

 کشور آماری نظام در مدیریت نوین ابزارهای از استفاده -

 اجرایی هایدستگاه در آماری مفاهیم و تعاریف سازیاستاندارد -

 و اجرایی هایثبتی دستگاه آمارهای اقالم کیفیت مستمر ارزیابی و ثبتی روش به آمار تولید اولویت -

 ثبتی آمارهای نظام زمینه استقرار در هادستگاه ارشد مدیران بیشتر چه هر حمایت جلب

 نیاز صورت در تولیدی آمارهای زمانی سری حفظ -

 رسمی آمارهای زمینه در کاربردی هایپژوهش به دادن اولویت -

 متخصص انسانی نیروی نگهداری و جذب منظور به الزم هایانگیزه ایجاد -

 فعال محققان و پژوهشگران دانشگاهیان، اجرایی، هایدستگاهرشناسان و مدیران کا تشویق و حمایت -

 آماری هایدر فعالیت
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 دبیرخانه پیشنهاد با استانی و ملی اجرایی هایدستگاه آماری تشکیالت ایجاد و اصالح بازنگری، -

 آمار عالی شورای

 هایدستگاه اطالعات و آمار حدهایوا اندازیراه و کشور آماری نظام نیاز مورد انسانی منابع توسعه -

  شده اصالح تشکیالت با متناسب اجرایی

 با نحوی به خودکه مرتبط عملیاتی -اطالعاتی هایسیستم تمامی در مکلفند اجرایی هایدستگاه -

 عنوان به کارگاه شناسه و ملی شماره درج به نسبت دارند ارتباط هاکارگاه و افراد مشخصات ثبت

 به منوط را خود عمومی خدمات و نموده اقدام اطالعاتی هایپایگاه بین ارتباطی کلید تریناصلی

 .نماید افراد حقوقی و حقیقی مشخصات انضمام به ملی شماره ثبت

 عملیاتی برنامه تهیه به نسبت ایران آمار مرکز همکاری با است مکلف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت -

 توسط کشور عمومی فرهنگ شورای تصویب از پس تا نموده اقدام کشور آماری فرهنگ ارتقای

 .شود اجرا ذیربط اجرایی هایه دستگا
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آمار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موجود یتوضعبررسی   

ریزی ات و برنامهاساس فعالیت آماری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط گروه آمار و اطالعات دفتر مطالع

( نفر 4و حداقل  8حداکثر )های مختلف با تعداد اندک کارشناسان این گروه طی دوره. شودیم راهبردی انجام

ها و ریزیآوری، پردازش و انتشار اقالم آماری، رفع نیازهای آماری وزارت متبوع برای برنامهدار جمععهده

برنامه ملی آمار و تکالیف از جمله ها های آماری سایر دستگاهها و همچنین پاسخ به درخواستگذاریسیاست

 .دباشمرتبط با آن می

های گروه آمارکار و اهم فعالیتفرایند  

های ستادی، کارشناسان گروه آمار، آمار تولید شده در حوزه: گردآوری آمار بخش فرهنگ و هنر -

با رابطین نگاری و تماس ها را از طریق نامهارشاد اسالمی استانفرهنگ و های تابعه و ادارات کل سازمان

آوری نموده و پس از بررسی کمی و کیفی آمارها از لحاظ سازگاری جمع( استانی و ستادی)آماری 

این . کنندتدوین و انتشار آن می با حفظ سری زمانی اقدام به( معنادارافزایش یا کاهش روند )منطقی 

وه ورود اطالعات، گزارش آمارها در سامانه فرابر ثبت شده و پس از بررسی به لحاظ صحت اعداد و نح

نیز در سالنامه آماری فرهنگ و ( هااهم آن)مارها قسمتی از آ. شودآماری آن تهیه و در سامانه ثبت می

های آماری از این آمارها برای پاسخگویی به درخواست.گیردهنر منتشر و در اختیار کاربران قرار می

 .شودستفاده مینیز ا..( مرکز آمار، شهرداری و )ها سایر دستگاه

در راستای اطالع رسانی صحیح و بهنگام آمارهای تولید شده : انتشار سالنامه آماری فرهنگ و هنر -

سالنامه مذکور بر . شودتوسط گروه آمار منتشر می 2986بخش، سالنامه آماری فرهنگ و هنر از سال 

دهد و آماری را پوشش می قلم 141اساس الگوی سالنامه آماری کشور تهیه و تدوین شده و بالغ بر 
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البته با توجه به اینکه از تهیه . گیردقرار می پژوهاندانشجویان و دانشمورد استفاده کابران داخلی و 

افزایش یا )تغییراتی در آمارهای تولید شده  سال گذشته و طی این مدت 8از  بیشسالنامه الگوی اولیه 

النامه آماری فرهنگ و هنر از لحظ محتوایی و شکلی ؛ بازبینی سبود شده ایجاد( کاهش اقالم آماری

گروه آمار  کاردر دستور 2939در سال  روز رسانی سالنامهبه همین دلیل بهرسید ضروری به نظر می

های ها و نمودارها بر مبنای اصول و استانداردهای گزارشاین تغییرات شامل طراحی جدول. قرار گرفت

 .بوده است جدیدقالم آماری کارگیری اآماری و همچنین به

در راستای ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در وزارت  (:نرم افزار فرابر)کردن آمار و اطالعات مکانیزه -

-آوری، انتقال و انتشار آمار و اطالعات و حذف روشمتبوع، به منظور افزایش صحت و سرعت در جمع

و با برگزاری دوره  بر نمودبه تهیه نرم افزار فرا اقدامگروه آمار  ،آوری آمار و اطالعاتهای دستی جمع

و تهیه و ابالغ  2938و  2939 هایآموزشی نرم افزار ویژه نمایندگان آماری استانی و ستادی در سال

به همراه مجموعه « پیاده سازی و بهره برداری از سامانه جامع اتوماسیون آماری فرابر»دستورالعمل 

حوزه آمار و اطالعات هموار راه را برای استفاده از خدمات نرم افزاری در  ،راهنمای گام به گام سامانه

ها به استاناسالمی ارشاد فرهنگ و در حال حاضر آمارهای تولید شده در ادارات کل به نحوی که  کرد

سال جاری است تا آخر  ریزی انجام شده مقرر شد، مقرربراساس برنامه رد فرابر شده وای واصورت دوره

ار فرابر نمایند تا به صورت آنالین مورد استفاده زهای ستادی نیز آمار خود را وارد نرم افه حوزههم

 .کاربران قرار گیرد

روزرسانی اقالم نظر به ضرورت بازبینی و به :بازبینی و به روز رسانی اقالم آماری فرهنگ و هنر -

های نوین و ها، ظهور فناوریاریآماری بخش فرهنگ و هنر به دلیل تغییر شرایط ازجمله سیاستگذ

های وزارت متبوع در تحوالت اجتماعی و فرهنگی؛ بازنگری اقالم آماری وزارت فرهنگ با همکاری حوزه

از جمله اقداماتی که در این طرح انجام شده است تهیه شناسنامه برای اقالم . دستور کار قرار گرفت

له حوزه متولی قلم آماری، تعاریف مرتبط با قلم، این شناسنامه حاوی اطالعاتی از جم. آماری است
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کمیته  .های مربوطه استتفکیک به انضمامسطح جغرافیایی تولید و ارایه آمار، دوره زمانی ارایه آمار 

های جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان گروه آمار و نمایندگان حوزه 61بازبینی اقالم آماری طی 

و برای  ،قلم مصوب 836 آماری مورد بررسی و در نهایتقلم  480و  هبرگزار شدمختلف وزارت متبوع 

 .آنها شناسنامه تهیه شده است

بخش مهمی از اختالفات موجود در  :استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری فرهنگ و هنر -

های تولید های آماری ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم آماری مورد استفاده در بخشگزارش

پذیری و همتعددی از قبیل عدم قابلیت مقایس کننده آمار است که این موضوع موجب بروز مشکالت

 و به تیعهای زمانی فاده از سریمکان استعدم ا( در سطح داخلی، ملی و بین المللی)پذیری آمارها جمع

اهمیت این . شودیتالف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاهش اعتماد نسبت به آمارهای منتشره مآن ا

های مختلف وزارت مطبوع را به کمک مسئله باعث شد گروه آمار تعاریف داخلی مربوط به حوزه

ها و حاصل این جلسات در قالب کتاب تعاریف و مفاهیم واژه .متخصصان مرکز آمار استانداردسازی نماید

به این ترتیب فقط یک تعریف  .دباشو مورد استفاده کابران می آماری حوزه فرهنگ و هنر منتشراقالم 

صادیق آن از مفهومی خاص از اقالم حوزه فرهنگ و هنر و یک رویه واحد و قابل مقایسه برای شمارش م

 .به وجود آمده است مفهوم در کشور

نظام  4کمیته آمارهای فرهنگ و هنر به استناد بند : سازی کمیته آمارهای فرهنگ و هنرفعال -

اندهی فعالیت های آماری و انعکاس مشکالت وضعیت موجود و نیازهای آماری آماری کشور با هدف سام

با توجه به غیرفعال بودن این کمیته از . بخش، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استقرار یافته است

، فعال سازی و تشکیل مستمر جلسات کمیته، با هدف ساماندهی وارتقاء جایگاه آمار و 2983سال 

اولین جلسه این کمیته با ریاست معاون محترم . در دستور کار قرار گرفت2938در سال اطالعات بخش، 

ریزی راهبردی با موضوع توسعه مدیریت و منابع و دبیری مدیرکل محترم دفتر مطالعات و برنامه

کمیته آمارهای فرهنگ و . تشکیل شده است« عملیاتی ارتقای فرهنگ آماری بررسی و تصویب برنامه»
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ها و دستور ها، آیین نامههای تخصصی، سیاستها، برنامها استمرار فعالیت خود و تشکیل زیر کمیتههنر ب

های مختلف، های آماری بخش را بررسی و تصویب کرده و با ارزیابی عملکرد آماری حوزهکار فعالیت

 . د داشتهای آمار و اطالعات بخش فرهنگ و هنر خواهنقش هدایتی و نظارتی در پیشبرد برنامه

همچنین کارگروه راهبری و مشورتی آمارهای فرهنگ و هنر به عنوان بازوی مشورتی کمیته آمارهای  -

فرهنگ و هنر با ریاست مدیر کل محترم دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی تشکیل شده و به 

 پردازدفعالیت می

مارهای آارایه  هنگ آماری و همکاری دراز دیگر اقرامات گروه آمار همکاری با مرکز آمار در ارتقای فر -

های های درخواست آمار به سایر دستگاهبخش فرهنگ و هنر سالنامه آماری کشور و پاسخگویی به نامه

 .باشداجرایی می

روست که در ادامه به شایان ذکر است گروه آمار برای انجام امور ذکر شده با موانع و مشکالت متعددی روبه

 .شودآنها پرداخته می
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 های نظام آماری فرهنگ و هنرچالش

کشور  برای رفع نیازهای آماری در راستا و همسو با برنامه ملی آمار نظام آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تبوعهای مرتبط با وزارت مها و دستگاهها، سازماناین نظام همه معاونت .در حوزه فرهنگ و هنر تهیه شده است

گذاری نظامی برای تهیه اطالعات آماری، پاسخگویی مناسب به تمام نیازها را گیرد اما صرف پایهمیبر  را در

شواهد  .ریزی و هماهنگی نیاز داردکند و هدایت و بهبود آن مانند هر فعالیتی به بررسی، برنامهتضمین نمی

متعدد و مشخص بودن های میتهکها، دستورالعمل ها،نامهبخشموجود حاکی از آن است که علیرغم وجود 

این . روستهایی روبهبا آسیب مطلوب نبوده و متبوعوضعیت آمار در وزارت باز هم  اهداف، اعضا و شرح وظایف،

که در ذیل به مهمترین  قابل بررسی هستند مشکالت نیروی انسانیو  مشکالت ساختاریدر دو بخش  هاآسیب

 .شودآنها اشاره می

 مشکالت ساختاری

 نامناسب بودن جایگاه متولی آمار در ساختار سازمانی وزارتخانه -

گاه دفتر مستقلی برای آمار و متاسفانه هیچ ،ها و دفاتروزارت متبوع به رغم وسعت زیاد و تعدد معاونت

گروه آمار و "آوری و انتشار آمار وزارتخانه توسط ها امور مربوط به جمعاطالعات نداشته و در همه دوره

آیا نبودن دفتر مستقلی در حوزه آمار در دستگاه عریض و طویلی چون وزارت  .انجام شده است "عاتاطال

بدیهی است هر دستگاه  !آمار در آن دستگاه نیست؟ توجهی بهبیفرهنگ و ارشاد اسالمی دلیلی بزرگی بر 

   مندو دستاوردهای آن بهرهاجرایی هر اندازه که به آمار و اطالعات بها بدهد به همان اندازه نیز از نتایج 

به  21/3/2981شورای عالی اداری مورخ  201031/2312شایان ذکر است به استناد مصوبه شماره  .شودمی

های واحدهای متولی آمار در دستگاه، 2903منظور تحقق بخشیدن اهداف نظام آماری مصوب اسفند 

  .رتخانه در سطح گروه باقی مانده استاجرایی می تواند در سطح مدیریت باشد که متاسفانه در وزا
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های آماری در سطح پشتوانه اجرایی الزم برای انجام فعالیتتوان نتیجه گرفت گه گروه آمار با کمی تامل می

لذا داشتن دفتر آمار و اطالعات با  .را ندارد ترین زمان ممکنکوتاه متوسط و کالن، با کیفیت عالی و در

 .موثر باشدبسیار تواند در بهبود کمیت و کیفیت آمارهای فرهنگی وزارتخانه تعداد کافی کارشناسان می

 

 کمرنگ بودن فرهنگ آماری مدیران وزارتخانه  -

از  آماری است مدیران در آن دستگاه مدیران آماری یک دستگاه نبودن اولین و مهمترین مشکل نظام آماری

هستند و در تولید و جمع آوری اطالعات کوشا بوده و از برای آمار و اطالعات اهمیت قائل سطوح باال تا پایین 

ن توجه به مدیران آماری جزئی نگر بوده و در حی .کنندگیری و سیاستگذاری استفاده میآمار برای تصمیم

یعنی در غیر آماری هستند  تبوعاکثر مدیران وزارت م در حالیکه .دهندیز مدنظر قرار میرا ن هاکمیت یت،کیف

زمانی که مدیران سطح باالی یک سازمان اهمیتی برای آمار  .دهندالیت خود به آمار اهمیت نمیعف حوزه کار و

و این ضربه  دادهنیز از دست ( در سطح کارشناسی)تر قائل نباشند، آمار وجهه و اهمیت خود را در سطح پایین

گیری از آمار و اطالعات و تصمیمریزی برای برنامهاین مدیران  .کندبزرگی به نظام آماری دستگاه وارد می

نگی مهم که های فرهاز این رو بسیاری از شاخص .رقبتی به تولید آمار نیز ندارنددر نتیجه کنند و استفاده نمی

های فرهنگی مهم شاخص ارایه عدم. شودشود در ایران تولید نمیتولید و ارایه می در اکثر کشورهای جهان

ریزی در گرفته و برنامهرا از حوزه فرهنگ و هنر در سطح ملی و بین المللی یقی امکان مقایسه و مطالعات تطب

 .کنداین حوزه را با خطا مواجه می

. کنندگیری و سیاستگذاری میتصمیم نظر خود های موردآلایده سلیقه شخصی و اساسبرآماری غیرمدیران  

این است که با عوض شدن یک مدیر در یک دفتر ای بودن کار برخی از مدیران در حوزه آمار مصداق سلیقه

البته بدیهی است که به مرور زمان به تدریج اقالم . شویمشاهد تغییر در عنوان و تعریف اقالم آماری آن دفتر می

و تعاریف آماری دستخوش تغییر شوند اما این تغییر نیاید ناگهانی و بدون مطالعه و کار کارشناسی و فقط بر 
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بلکه باید با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از صاحبنظران آن . خصی مدیر مربوطه باشداساس خواست ش

های رسانه"ناگهان به  "نشریات منتشر شده"برای مثال قلم آماری . حوزه عناوین و تعاریف استاندارسازی شوند

  .تغییر نام داده شد "چاپی

به جای تولید آمارهای صحیح و دقیق اقدام به سازی است بدین معنی که مشکل دیگر این مدیران، آمار

 988برابر با  2932های نرم افزار داخلی در سال تعداد گواهی صادر شده بستهکنند برای مثال آمارسازی می

شایان ذکر این افزایش ناگهانی در  مجوز است 926برابر با  39مجوز و در سال  1616برابر با  31مجوز و در سال 

رسد فقط برای پررنگ نشان دادن فعالیت هیچ توجیه قابل قبولی ندارد و به نظر می 31در سال   تعداد مجوزها

 دفتر چنین افزایش داشته است

 

 ITو  های آموزشی تخصصی در زمینه آمارعدم برگزاری دوره -

 های اجرایی یکی از بندهای اجرایی نظامهای آموزشی تخصصی در زمینه آمار در دستگاهبرگزاری دوره

آمار توجه نشده بلکه به  بخشبوع نه تنها به کمیت و کیفیت کارشناسان تدر وزارت م آماری کشور است اما

های شود و به ندرت کالسبهایی داده نمی رسانی دانش آنان نیززآموزش کارشناسان در جهت ارتقاء یا به رو

شود برگذار میهای ستادی و استانی ها، حوزهدر معاونتآموزشی تخصصی در زمینه آمار و فناوری اطالعات 

های آموزشی تخصصی برای باال بردن روز، وجود دورهدر حالیکه برای داشتن یک نظام آماری توانمند و به

 .رسدتوان علمی و کارایی کارشناسان امری الزم و بدیهی به نظر می

برای کلیه مومی آموزش های عهای تخصصی آماری برای کارشناسان بخش آمار، دورهعالوه بر دوره

آمار و اطالعات در حوزه فرهنگ و  و حتی مدیران در خصوص آشنایی با اهمیت و ضرورت کاربرد کارمندان

 تواند به ارتقاء فرهنگ آماری کارمندان و مدیران کمک کندهنر می
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 عدم یکپارچگی آمارهای فرهنگی -

 شوند اما در کنار آنالمی تولید و منتشر میوزارت فرهنگ و ارشاد اس های فرهنگی توسطهرچند اکثر آمار

 شهرداری، شوراى گردشگرى، و دستى صنایع فرهنگی، میراث مانند سازمان اجرایى هایسایر دستگاه

در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت داشته و آمارهای  نیز....  و  اسالمى تبلیغات سازمان فرهنگى، عالی انقالب

 مکمل و مقایسه قابل باید مذکور منابع تمام اطالعات است مسلم نچهدهند آارایه میفرهنگی خود را 

 آمارهاست؛ ناهماهنگى جهت عاملى حوزه این در آمارى مفاهیم و تعاریف نبودن یکسان .باشند یکدیگر

 قالب نظامى در منسجم چارچوبى کمبود دلیل به دارد، وجود نیز استاندارد تعاریف که مواردى امادر

 هافعالیت تنوع به توجه با بنابراین .شودمی مشاهده آمارها درباز هم  هاناهماهنگی این منطقى، و منظم

 هاىبندطبقه بکارگیرى محصوالت، کنندگانفراهم نوع در هاى ماهوىتفاوت نیز و فرهنگى محصوالت و

 اطالعات و آمار سازییکپارچه منظور به فرهنگى محصوالت و هافعالیت دررشته المللىبین استاندارد

 ..است ضرورت یک مختلف نهادهاى و هابخش در آنها پذیرىمقایسه امکان موجود و پراکنده

 

 های آماریعدم اجرای سرشماری یا طرح -

سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا نماید در  4طبق قانون، مرکز آمار ایران موظف است هر 

اری زیادی از جمله طرح نیروی کار، هزینه درآمد خانوار،گاو داری، های آمکنار آن شماری کشاورزی و طرح

شود و این درحالی است که در حوزه فرهنگ و هنر همواره به صورت فصلی یا ساالنه اجرا می..... مرغداری و 

پیمایش "تنها طرح انجام شده در حوزه فرهنگ طرح . شودهیچ سرشماری یا طرح آماری در کشور اجرا نمی

اجرا شده و پس از آن هیچ اقدامی در خصوص اجرای  2908است که در سال  "های ایرانیانها و نگرشارزش

سرشماری یا انجام طرح آماری از طرف وزارت فرهنک و ارشاد اسالمی صورت نگرفته است که جای بسی تاسف 

-ری از آمارها و شاخصتوان بسیامی ضمن شناخت وضع موجود چرا که با انجام سرشماری یا طرح آماری. است
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های اجرایی سیاست درالزم به ذکر است . های فرهنگی که از طریق ثبتی قابل احصاء نیستند را در اختیار داشت

 توصیه شده استاجرایی  هایدستگاه آماری به ایهپژوهشو ها نظام آماری کشور انجام طرح

 

 عدم ضمانت اجرا -

بریم که علیرغم های وابسته به وزارت متبوع به این نکته پی میگاهها و سایر دستبا ارزیابی عملکرد معاونت

نه تنها هیچ  آماریهای و زیرکمیتهها ها، اهداف و شرح وظایف کمیتهمهبرنا ها،نامهبخشمشخص بودن 

نیز  نامه هااین بخشبلکه بعضا شاهد مقاومت برخی مدیران در برابر  انجام نشدهآمار  زمینه اقدام خاصی در

کلیه  19/0/80م مورخ /2-819و  19/1/80مورخ  8428/2های شماره طبق بخشنامهبرای مثال . هستیم

ضمن فراهم آوردن زمینه تولید و انتشار آمار عمومی ( استانی و ستادی)واحدهای وابسته به وزارت متبوع 

ه یا حداکثر هر سه ماه تولید شده را به طور ماهانو اطالعات مرتبط با حوزه مسئولیت خود، موظفند آمار 

دفتر ) بار بر اساس ضوابط استانداردهای ابالغی دفتر مدیریت راهبردی فرهنگ و هنر به آن دفتریک

درحالیکه ارسال آمار از طرف واحدهای  .ارسال نمایند (ریزی راهبردی در حال حاضرمطالعات و برنامه

های نگارینیز نبوده و اخذ آمار همواره با نامهو ماهانه یا سه ماه و حتی فصلی صورت اختیاری به  مذکور

 باشد متعدد با صرف زمان طوالنی آن هم به صورت ساالنه و برای درج در سالنامه آماری وزارت متبوع می

ها، و مهبرناها، نامهبرای بخشگویایی این حقیقت است که به دلیل نبودن ضمانت اجرا شواهد در این زمینه 

در های آماری ندارند در جهت انجام فعالیترغبتی تالش و مدیران  آماریهای زیرکمیته وها وظایف کمیته

ارزیابی عملکرد مدیران  درو  ندشدهای آماری به صورت تشویقی یا تنبیهی حمایت میحالیکه اگر فعالیت

 . ی دیگری بودبه گونهآمار در وزارت متبوع تاثیرگذار بود شاید وضعیت 
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 انسانی مشکالت نیروی

  توجه به کمیت و کیفیت کارشناسان در بخش آمارعدم  -

 هایدستگاه اطالعات و آمار هایواحد انسانی نیروی ظرفیت تکمیل)دوبند از بندهای نظام آماری کشور 

 و آمار واحدهای در آمار رشته التحصیالنفارغ سهم افزایشو  درصد 211 به درصد 01 اجرایی از

نیروی انسانی در و اهمیت به نفش ( پنجم برنامه پایان تا درصد 91 حداقل راییهای اجدستگاه اطالعات

دهد نشان می در وزارت متبوع بررسی وضعیت کارشناسان آماردرحالیکه . پیشرفت نظام آماری اشاره دارد

ت نشده اس افراد ، تخصص و کارامدیبه عنوان کارشناس آمار توجهی به رشته تحصیلی که در انتخاب افراد

به صورت قراردادی  و زمانیفاقد پست اکثرا مرتبط وهای تحصیلی غیرو افرادی بدون تخصص آماری با رشته

نی و شرح باید با انتخاب افراد متخصص با پست سازمادر بخش آمار درحالیکه . باشندمشغول به خدمت می

کمیت و کیفیت  چرا که احساس امنیت شغلی و تعهد نسبت به وظایف را زنده نگه داشت وظایف مشخص

 کارمندان در این بخش تاثیر زیادی بر کمیت و کیفیت تولید، جمع آوری و انتشار آمار وزارتخانه دارد 

شود حجم زیادی از کار به صورت فشرده به یک نفر محول شود باعث می بخشتعداد کم کارشناس در این 

نتیجه کار مطلوب نباشد مکررا مشاهده شده  ه ودکارها به کندی انجام ششود این انباشتگی کار منجر می

 .انجامدبه طول مییک ماه و بیشتر از های درخواست آمار طوالنی مدت زمان پاسخگویی به نامه

فرصت مطالعه، تحقیق و تجزیه و کنند زیرا کارشناسان فقط به ارایه آمار بسنده میو مهمتر از همه اینکه 

 . را ندارندتحلیل اطالعات 

فاقد  اکثرابه طوریکه  نامطلوب استها نیز های ستادی و ادارات کل استانوزهت کارشناس آمار در حوضعی

فقدان کارشناس آمار موضوعی ثابت با  .کارشناس آمار با رشته تخصصی مرتبط و پست سازمانی هستند

ائه نشود آوری و ارشود آمار به صورت تخصصی جمعهای مختلف منجر میشرح وظایف مشخص در حوزه

این حوزه ها معموال فاقد آرشیو آمار و اطالعات مربوط به حوزه خود هستند و هر بار آمار متفاوتی از سوی 
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باشد و این ثابت در صورتیکه اگر هر حوزه دارای حداقل یک کارشناس آمار موضوعی شود حوزه ارائه می

تر و ری باشد؛ کار پاسخگویی صحیحهای آماآوری، بایگانی و پاسخگویی به درخواستجمعفرد مسئول 

کار نباشد و هر بار افراد متفاوتی مسئول ول اینئمس یشود تا اینکه فرد مشخصتر انجام میسریع

های جدی در نظام توان گفت یکی از آسیببه این ترتیب می های آماری باشندپاسخگویی به درخواست

از ارایه آمارهای ضد و نقیض  فاتر است که منجر بهآماری وزارت متبوع ثابت نبودن کارشناس آمار در د

 .شودطرف دفاتر می

 

 کمبود کارشناس فناوری اطالعات در گروه آمار -

داری از اطالعات ای از سخت افزار، نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره برناوری اطالعات مجموعهف

 فناوری اطالعاتترین رکن مهم ،مغز افزاری روی انسانی به عنوان سرچشمهو نی سازدرا امکانپذیر می

انسانی مناسب امری محال ورود موفق به عصر اطالعات بدون توجه به تدارک زیرساخت . شودمحسوب می

های اجرایی که دارای دفتر آمار و اطالعات هستند همواره آمار و اطالعات در دستگاه .گرددمحسوب می

در شرایطی . به نوعی الزم و ملزوم یکدیگرندکه پردازند چرا آماری می همگام با فناوری اطالعات به فعالیت

که از متخصص کارشناسی باشد گروه آمار باید دارای حداقل دو نیروی مار میآکه وزارت متبوع فاقد دفتر 

 باشد  ،هستند دانش و مهارت های الزم در زمینه فناوری اطالعات برخوردار

فناوری اطالعات اقدام به تهیه یک نرم افزار آماری تحت  های نوینوشار برای استفاده از رگروه آم

روزرسانی این نرم افزار های اطالعاتی و بهنموده است که برای تغذیه آماری، اضافه نمودن فرم "فرابر"عنوان

 دارد  ITهای مالی نیاز مبرمی به کارشناسان به غیر از حمایت
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 پیشنهادات

 عاتایجاد دفتر آمارو اطال -2

دارای  هااین دستگاه اگثرشود که های اجرایی کشور مشخص میبا نگاهی به چارت سازمانی دستگاه

باشند در حالیکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می "دفتر آمار و فناوری اطالعات"دفتر مستقلی به نام 

های با توجه به آسیب. تفاقد چنین دفتری اسمتاسفانه باشد های بزرگ کشور میوزارتخانه که یکی از

ناشی از فقدان دفتر آمار و اطالعات از یک طرف و اهمیت آمارهای بخش فرهنگ و هنر از طرف دیگر و 

در ساختار آمار و فناوری اطالعات مستقل دفتر  انونی در این خصوص ایجادهمچنین وجود بند ق

حمایت  های آماری ازها و فعالیتهبا ایجاد این دفتر برنام .رسدامری ضروری به نظر میوزارتخانه 

  .شوندبا کیفیت و سرعت بیشتری انجام میبرخودار شده و فناوری اطالعات و پشتوانه مدیرکل آمار 

 

 حوزه آمار افزایش کمیت و کیفیت کارشناسان -2

های آمار در برنامه استخدامی رشتهالتحصیالن برای این منظور الزم است امکان جذب و استخدام فارغ

با کارشناسان های مختلف های بالتصدی مربوط به آمار در قسمتپست وزارت متبوع لحاظ شود و پس از آن

  تکمیل شودمتخصص در این زمینه 

 

 ارتقاء فرهنگ آماری -9

اهمیت و ضرورت استفاده از آمار و کاربردهای آن در آشنایی با آمار، )های عمومی دوره با برگزاری

رای کلیه کارمندان در همه سطوح مخصوصا مدیران و همچنین برگزاری ب( پیشبرد اهداف سازمان

 .توان به ارتقاء فرهنگ آماری در وزارت متبوع کمک کردهای تخصصی برای کارشناسان آمار میدوره
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 ماریآهای انجام طرح -8

ها را گذاریریزی و سیاستتواند نیازهای آماری وزارت متبوع در برنامهدر مواردی که آمارهای ثبتی نمی

سطح کالن در  در هاییهای آماری در سطح متوسط به صورت ساالنه و یا انجام طرحمرتفع سازد؛ انجام طرح

ریزی و سیاست تواند راهنمای بسیار خوبی برای برنامهمی، ضمن شناخت وضع موجود ساله 4فاصله زمانی 

قیمت تولید کننده در بخش فرهنگ  شاخص" آماری طرحبرای مثال . گذاری در بخش فرهنگ و هنر باشد

ضمن شناخت وضع موجود، اطالعات اقتصادی مهمی در  که انجام آن های آماری استاز جمله طرح "و هنر

در  دهدارایه می... خصوص شاغالن بخش فرهنگ و هنر و سهم ارزش افزوده این بخش در اقتصاد کشور و 

های آماری برای تامین مالی اجرای طرح. باشنداحصاء نمی رهای ثبتی قابلاز طریق آمااطالعات این  حالیکه

های آماری در مزکز آمار ایران ز بودجه وزارتخانه و یا از محل اعتبارات بودجه طرحا توان به طور مستقالمی

 .استفاده نمود

 : برنامه ملی آمارکشورآمده است 22و 4از ماده  2در تبصره 

های اجرایی در ذیل برنامه آمارهای رسمی آنان منظور خواهد شد و های آماری دستگاهاعتبارات فعالیت -

 .ها مکلفند تخصیص اعتبارات مذکور را در الویت قرار دهنددستگاه

بینی نشده در برنامه را به مرکز آمار ایران ارسال نمایند های آمارگیری پیشهای اجرایی مکلفند طرحدستگاه -

 .دجه ردیف متمرکز در همان سال اجرا شوندتا پس از تایید این مرکز از محل بو

 


