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مقدمه
تدوين و کاربست چارچوبهاي کیفیت در حوزه آمارهاي رسمي از مهمترين فعالیتهاي آماري هر سازماني و بهعنوان
زيربناي نظام مديريت کیفیت دادههاي آماري به شمار ميآيد .يکي از جامعترين سندهاي موجود در تضمین کیفیت فرايند
تولید داده و آمار "چارچوب ملي تضمین کیفیت ( ")National Quality Assurance Framework- NQAFاست.

کنترل کیفیت دربردارنده ابعاد گستردهاي است ،از جمله :فرايندهاي تولید داده و آمار ،متغیرهاي آماري ،قوانین و مقررات و...
که با توجه به اين موضوع و بر مبناي چارچوب مذکور و مدلهاي مطالعه شده ساير کشورها و مرکز آمار ايران ،وزارت نیرو
تدوين دستورالعمل "فرايند ارزيابي کیفیت متغیرهاي آماري صنعت آب و برق" را در دستور کار خود قرار داد که طي
برگزاري چندين نشست و اعمال نظرات اعضاي کمیته آمارهاي آب و برق مورد تصويب قرار گرفت .اين سند به سنجش و
اندازهگیري کیفیت در سه حوزه شاخصهاي (ابعاد) کیفیت ،متغیرهاي آماري و هريک از حوزههايکاري فعالیت آمارهاي
ثبتي (شناسايي ،ثبت ،انتقال ،پردازش و انتشار) اشاره دارد.

 -1اهداف:
 -1-1اندازهگیري کیفیت متغیرهاي آماري
 -1-2ارتقاي سطح کیفیت متغیرهاي آماري
 -1-3ارتقاي قابلیت اعتماد به آمارها

 -2محدوده و مسوولیت اجرا
 -2-1محدوده اجرا :صنعت آب و برق
 -2-2مسوولیت اجرا :در ساتبا و شرکتهاي مادرتخصصي بر عهده معاونت ذيربط ،در شرکتهاي منطقهاي و استاني
برعهده مديران عامل و در حوزه ستادي وزارت نیرو بر عهده معاونتهاي تخصصي آب و آبفا و برق و انرژي
 -2-3مسوولیت نظارت برحسن اجرا :دفتر فناوري اطالعات و آمار (کمیته آمارهاي آب و برق)
 -3-3مسوولیت آموزش :دفتر فناوري اطالعات و آمار (کمیته آمارهاي آب و برق)
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 -3تعاریف
تعاريف بکار رفته در اين بخش برگرفته از ( SDMXمرکز مبادالت و فرادادههاي آماري) است SDMX .نهادي است که
در سال  2001براي يکسانسازي تعاريف و مفاهیم و ارائه استانداردهايي بهمنظور تبادل دادهها تاسیس شده است.
کیفیت ( :)Qualityمیزان مطابقت مجموعهاي از ويژگيهاي محصول با الزامات از پیش تعیین شده است" .مناسب براي
استفاده" يا "مناسب براي هدف" تعريف ساده کیفیت است.
مدیریت کیفیت ( :)Statistical Quality Managementمجموعهاي از اقدامات و فعالیتهاي هماهنگ و يکپارچه است
که در درون يک سازمان و بهصورت نظاممند براي مديريت کیفیت محصوالت آماري و فرآيندهاي مرتبط با آن شکل
ميگیرد.

نظااام ماادیریت کیفیاات آماااری ( :)Statistical Quality Management Systemچااارچوبي اساات کااه يااک
سازمان ملي آمار را بهسوي محصولي (آمار) باا کیفیات رهنماون سااخته و چاون چتاري هماه فعالیاتهااي وابساته باه
کیفیت را در سازمان در بر ميگیرد.
شاخص کیفیت ( :)Quality Indexمقیاا هااي کماي و کیفاي کاه هار ياک نماودي از کیفیات فرايناد و محصاول
بهدست ميدهد.

ارزیاابی کیفیات ( :)Quality Assessmentبخشاي از نظاام ماديريت کیفیات اسات کاه تمرکاز آن بار میازان
تحقق الزامات کیفیتي بر مبناي معیارهاي از پیش تعیین شده است.
تضاامیک کیفیاات ( :)Quality Assuranceبخشااي از نظااام مااديريت کیفیاات اساات و شااامل تمااام فعالیااتهاااي
برنامهريزي شده و نظاممند مايشاود کاه باه منظاور حصاول اطمیناان از مطابقات فراينادهاي تولیاد باا الزاماات تعیاین
شده براي محصوالت آماري انجام ميگیرد.
قلم (متغیر) آماری ( :)Itemيک ويژگي از يک يا چند واحد آماري (شي) که شمارش يا اندازهگیري ميشود.

صاانعت آب و باارق :در اياان دسااتورالعمل منظااور تمااامي شاارکتهاااي مادرتخصصااي ،ساااتبا و شاارکتهاااي
زيرمجموعه آنها ،موسسهها و مراکز آموزشاي و تحقیقااتي ،هميناین سااير شارکتهاايي اسات کاه باه ناوعي متاولي
تولید داده و آمارهاايي هساتند کاه باا روش ثبتاي تولیاد مايشاود و در نهايات بخشاي از آمارهااي رسامي وزارت نیارو
به شمار ميآيند.

متغیر آماار اصالی :متغیار آمااري کاه بیاانظر و،اايف ،فعالیاتهاا و مامورياتهااي اصالي دساتظاه اجراياي و داراي
بیشترين کاربر است.
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 -4مهارت و ابزار
 -4-1تشکیل کارگروه ارزيابي کیفیت آمار صنعت آب و برق:

کمیته آمارهاي صنعت آب و برق

کارگروه تخصصي
مديريت منابع آب ايران

شرکتهاي آب منطقهاي

کارگروه تخصصي مهندسي
آب و فاضالب کشور

کارگروه تخصصي
توانیر

کارگروه تخصصي
ساتبا و ساتکاب

شرکتهاي برق منطقهاي،
توزيع نیروي برق و مديريت
شبکه برق ايران

شرکتهاي آب و فاضالب
شهري و روستايي

ترکیب اعضاي سطوح ارزيابي کیفیت آمار:
 -4-2ترکیب اعضا:

 -4-2-1سطح1
 -4-2-1-1مديرکل دفاتر آمار شرکتهاي مادرتخصصي :ريیس کارگروه
 -4-2-1-2ريیس گروه آمار شرکت هاي مادرتخصصي :دبیر
 -4-2-1-3دفتر فناوري اطالعات و آمار وزارت نیرو :عضو
 -4-2-1-4معاونتهاي تخصصي :عضو
 -4-2-1-5دفتر آمار و ساير دفاتر تخصصي شرکتهاي مادرتخصصي :عضو
 -4-2-1-6شرکتهاي تابعه و وابسته (به تشخیص ريیس کارگروه) :عضو
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کارگروه تخصصي برق
حرارتي

شرکتهاي تولیدي تابعه

 -4-2-2سطح :2
 -4-2-2-1معاونت ذيربط در شرکت تابعه و وابسته :ريیس کارگروه
 -4-2-2-2مدير دفاتر متولي آمار :دبیر
 -4-2-2-3دفتر آمار و ساير دفاتر تخصصي (به تشخیص ريیس کارگروه) :عضو
 -4-3و،ايف:

 -4-3-1سطح1
 -4-3-1-1تدوين برنامه ساالنه کارگروه تخصصي
 -4-3-1-2بررسي و تصويب برنامه ساالنه سطح2
 -4-3-1-3بررسي نتايج ارزيابي کیفیت متغیرهاي آماري
 -4-3-1-4ارائه گزارش از نتايج ارزيابي به کمیته آمارهاي آب و برق
 -4-3-1-5مستندسازي تمام مراحل کار و آرشیو گزارشها

 -4-3-2سطح 2
 -4-3-2-1تدوين برنامه ساالنه و ارسال به کارگروه تخصصي جهت تصويب
 -4-3-2-2برنامهريزي و انجام عملیات ارزيابي کیفیت متغیرهاي آماري
 -4-3-2-3ارائه گزارش از نتايج ارزيابي به کارگروه تخصصي
 -4-3-2-4مستندسازي تمام مراحل کار و آرشیو گزارشها
تبصره :1و،ايف ساتبا و ساتکاب ادغامي از و،ايف سطح  1و  2است.
 -4-4پس از بررسي و تصويب گزارش کارگروههاي تخصصي در کمیته آمارهاي آب و برق ،برنامهريزي الزم جهت اصالح
فرايندهاي تولید متغیرهاي آماري و ارائه گزارش از برنامههاي اصالحي بر عهده معاونتهاي تخصصي وزارت نیرو است.
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 -4-5ابالغ و پیظیري اجراي برنامههاي اصالحي شرکتهاي مادرتخصصي و وابسته توسط معاونتهاي تخصصي برق و
انرژي و آب و آبفا انجام و گزارش آن بصورت دورهاي به کمیته آمارهاي آب و برق ارائه شود.
 -4-6اعطاي گواهینامه کیفیت:
 -4-6-1کمیته آمارهاي آب و برق بعد از ارائه گزارش نتايج ارزيابي کیفیت کارگروههاي تخصصي و پس از بررسي و تايید
آن ،متغیرهاي مورد بررسي را رتبهبندي (عالي -خوب -متوسط -ضعیف) خواهد کرد و به متغیرهايي که رتبه عالي دريافت
کردند گواهینامه کیفیت اعطا خواهد کرد.
 -4-6-2رتبههاي کیفیت بر اسا

نمرات ارزيابي عبارتند از:

سطح عالي 00:تا 100
سطح خوب 00:تا 90
سطح متوسط 50:تا 60
سطح ضعیف:کمتر از 40

 -4-0تهیه فهرست متغیرهاي آماري ارزيابي شده:
-4-0-1کمیته آمارهاي آب و برق مو،ف است فهرستي از متغیرهاي آماري داراي رتبه عالي و خوب و گزارش تفصیلي
آنها را ساالنه بهطور رسمي منتشر نمايد.
-4-0-2کمیته آمارهاي آب و برق مو،ف است پس از طي مراحل ارزيابي کیفیت ،فهرستي از متغیرهاي آماري ارزيابي
شده بر اسا

رتبه آنها تهیه نمايد و از طريق کارگروههاي تخصصي در اختیار شرکتها قرار دهد.
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 -4فرایند ارزیابی متغیر آماری

انتخاب متغير آماري مورد ارزيابي

تدوين و تعيين شاخصهاي ارزيابي
تدوين پرسش نامه يا تعيين روشهاي مشاهده

بلي

متغير آماري در نگاه اول بايد اصالح شود؟

خير

اجراي ارزيابي

جمعآوري اطالعات و به دست آوردن نتايج ابتدايي

بلي

آيا مورد ارزيابينياز به اصالح دارد؟

تهيه گزارش

تاييد يا پيشنهاد اصالح
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خير

 -5-1شاخصهای اندازهگیری کیفیت داده

دوازده بُعد کیفیت در وزارت نیرو به شرح زير است:
جدول -1امتیازات (وزن) شاخصهاي کیفیت به ترتیب اهمیت*
رديف
1

شاخص

امتياز

درستي

2

2

قابليت اعتماد

1 /9

3

بههنگام بودن

1 /8

4

کامل بودن

1 /7

5

جاري بودن

1 /6

6

سازگاري

1 /5

0

دقت

1 /4

9

شکل و قالب

1 /3

0

کارايي

1 /2

10

کفايت

1 /1

11

قابل استفاده بودن

1

12

مقايسه پذيري

0 /9

* بر حسب نیاز و ضرورت در هر شرکت يا سازماني ،الويتبندي شاخصها ميتواند متفاوت باشد.

 -5-2روش انتخاب متغیرهای آماری

 -5-2-1به روش ثبتي تولید شوند يا قابلیت تولید به روش ثبتي را داشته باشند
 -5-2-2حاصل فعالیتها و ماموريتهاي اصلي دستظاه اجرايي باشند
 -5-2-3فرايند تولید آنها با توجه به تجربیات گذشته شناخته شده باشد
 -5-2-4کاربران بیشتري را پوشش دهند.
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 -5-3روش محاسبه اندازهگیری
وزن هر سوال×امتیاز طیف لیکرت آن سوال
نمره کیفیت متغیر آماري (درصد):

∑

×100

وزن هر سوال×حالت ايده آل امتیاز طیف لیکرت هر سوال
وزن هر سوال در حوزه مورد نظر×امتیاز طیف لیکرت آن سوال

نمره کیفیت هر حوزه(درصد):

×100

وزن هر سوال در حوزه مدنظر×حالت ايده آل امتیاز طیف لیکرت هر سوال
وزن سوال مربوط به شاخص موردنظر×امتیاز طیف لیکرت آن سوال

نمره کیفیت هر شاخص(درصد):

∑

×100
وزن سوال مربوط به شاخص موردنظر×حالت ايده آل امتیاز طیف لیکرت هر سوال

 -5-4پرسشنامه

در پیوست اين سند ،چک لیست ارزيابي حاوي  20پرسش است که بايد توسط کارگروه ارزيابي کیفیت به روش میداني
تکمیل شود( .پیوست يک)
 -5-5قالب ارائه گزارش ارزیابی

شکل و قالب گزارش ارزيابي کیفیت بايد دربردارنده اين موارد باشد:
 -1جلد و صفحه عنوان
 -2فهرست
 -3مقدمه
 -4ابزارها (شاخص هاي کیفیت ،چک لیست ،پنج حوزه کاري ،معیارهاي انتخاب متغیر آماري ،فرايند انجام کار و فرمول
محاسباتي)
 -5نتايج تحلیل دادهها در سه بخش (نتايج ارزيابي  -1اندازهگیري متغیر آماري  -2هر يک از حوزههاي آمار ثبتي و -3
شاخصها)
 -6چالشها و ايرادات
 -0پیشنهادها و راهکارهاي اصالحي

9

∑

 -6بازنگری:
بهمنظور هماهنظي با سیاستهاي نظام آماري کشور ،بازنظري اين دستورالعمل بهصورت دورهاي (سه سال يک بار) جهت
ارتقاي کارايي و اثربخشي دستورالعمل و براسا

بازخوردهاي منعکس شده با تشخیص کمیته آمارهاي صنعت آب و برق و

از طريق دبیرخانه اين کمیته انجام ميشود.
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برنامه زماني فعاليتهاي مرتبط با ارزیابي کيفيت متغيرهاي آماري صنعت آب و برق
ردیف

1
2

عنوان فعاليت

زمان تقریبي
انجام فعاليت

ابالغ دستورالعمل فرایند "ارزیابی کیفیت متغیرهای آماری
صنعت آب و برق"
نیازسنجی آموزشی و اجرای آموزش در حوزه ارزیابی کیفیت
متغیرهای آماری

مسوول انجام فعاليت

پایان خرداد99

دبیرخانه کمیته آمارهای آب و برق

پایان شهریور 99

دبیرخانه کمیته آمارهای آب و برق

فعالسازی کارگروههای تخصصی (مطابق دستورالعمل
فرایند "ارزیابی کیفیت متغیرهای آماری صنعت آب و
برق")

پایان مهر 99

شرکتهای مادرتخصصی ،ساتبا

4

بررسی نتایج ارزیابی کیفیت متغیرهای آماری و ارائه گزارش
از نتایج ارزیابی به کمیته آمارهای آب و برق

پایان بهمن 99

کارگروههای تخصصی

5

گردآوری و تهیه فهرست متغیرهای آماری ارزیابی شده

پایان اسفند 99

کمیته آمارهای آب و برق

3

توضيحات

انتخاب متغیرهای
آماری و تهیه برنامه
زمانی انجام ارزیابی
آنها

دفتر فناوري اطالعات وآمار
و دبيرخانه کميته آمارهاي آب و برق
بهار99

