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چکیده
منظور از نظام آماری در بخش دفاع مجموعه سازمانها ،ادارات و دستگاههای وابسته به اين بخش هستند که
به جمعآوری اطالعات ،پردازش دادهها ،انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند .نظام آماری در بخش
دفاع میتواند هم بهصورت متمرکز و هم بهصورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند .از يک
طرف ،هدف اين مقاله بررسی و مطالعه نظام آماری بخش دفاع در ايران است .از طرف ديگر اين مقاله به دنبال
پاسخ به اين پرسش است که نظام آماری بخش دفاع در ايران در مقايسه با نظام آماری بخش دفاع در ديگر
کشورها چه وضعیتی دارد وجوه اشتراک و افتراق آنها در چیست .نتیجه اين بررسی نشان داده است ،در سال
 2016هزينههای دفاع به میزان  % 1/3از تولید ناخالص داخلی برای اتحاديه اروپا بوده است .بررسی حسابهای
بخش دفاع در اقتصاد ايران نشان داده است که سهم ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل
ارزشافزوده % 2/4 ،در سال 1390بوده که اين عدد به  % 2/68در سال  1394افزايش يافته است .از آنجايیکه
در دهههای اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجههای کالنی را در نظر گرفتهاند و اين
بخش را مورد توجه قرار دادهاند ،پیشنهاد میشود نظام آماری و دادهای بخش دفاع بهعنوان نیاز اساسی کشور
تلقی شود .توجه به اين بخش میتواند تأثیر بسیار زيادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.
واژگان کلیدی :اطالعات ،تولید ناخالص داخلی ،دفاع ،نظام آماری.

 1استاديار پژوهشکده آمار ،تهران ،ايران)msalipoor@hotmail.com( .
 2دانشجوی دکتری آمار ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول)alirezadaneshvar@modares.ac.ir( .
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 .1مقدمه
اهمیت و نقش فزاينده آمار و اطالعات بهعنوان يکی از مهمترين پیشنیازهای تصمیمگیریها و برنامهريزیها
و انتخاب سیاستهای کلی کشورها بر کسی پوشیده نیست (اطیابی .)1393 ،در عصر حاضر ،نظام آماری و
همه ملزومات آن نه تنها يکی از مهمترين شاخصهای توسعه يافتگی کشورها محسوب میشوند (بیتی و
کینسلی ،)2001 ،بلکه سیاستگذاریها و برنامهريزیهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی کشورها
بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات مناسب و بهنگام امکانپذير نیست .آمار و اطالعات عالوه بر اينکه در
رشد و شکوفايی کشورها نقش بسزايی دارند (خداياری ،)1394،نیز در پیشرفت و کارآمدی سازمانها و صنايع
مختلف مؤثر هستند (صادقی .)1395 ،دستگاههای برنامهريزی و سیاستگذار در حوزه دفاعی کشور از نیاز
واقعی بخش دفاع کشور به آمار ،اطالعات و اولويتبندی اين اطالعات ،اطالع دقیق و کاملی ندارند .برخی از
مشکالت که اکنون در پیکره نظام آماری بخش دفاع وجود دارد عبارتند از:
 )1انجام فعالیتهای مشابه و موازی در بحث تولید داده و آمار توسط سازمانهای زيرمجموعه ستاد کل نیروهای
مسلح وزارت دفاع که عالوه بر اتالف وقت و هزينه زياد ،آمارهای تولید شده نیز به لحاظ آنکه بیبرنامه و
ناهماهنگ با نیازها تولید شدهاند ،نه از دقت و صحت کافی برخوردارند و نه کارايی الزم را در بهره برداری به
منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری دارند.
 )2عدم آشنايی مصرفکنندگان آمار در بخش دفاع با تعاريف و مفاهیم آمارهای مورد نیاز (بشارتنیا )1389 ،و
عدم بهرهگیری از اين آمارها که هزينههای هنگفتی برای سازمان چه به جهت تولید و نگهداری دادهها و چه
به جهت دور ريختن برخی اطالعات موجود در آنها دارد.
 )3سیستم تولید و استفاده از آمار و اطالعاتی که در جريان عملیات جاری سازمانهای مختلف زيرمجموعه
بخش دفاع ثبت میشوند دارای اين اشکال است که يا بهطور صحیح ثبت نمیشوند و يا اگر هم صحیح ثبت
میشوند ،روشهای مناسبی برای پردازش و انتقال آنها وجود ندارد.
 )4همچنین بین فعالیتهای آماری بخش دفاعی کشور و فعالیتهای نظام برنامهريزی اين بخش ،هماهنگی
کمی وجود دارد که علت آن نوعی عدم شفافیت قانونی است که ناخودآگاه موجب دوری آنها از يکديگر شده
است.
علت مشکالت باال را میتوان در نبود برنامهريزی امور آماری بخش دفاع دانست .هنوز در بخش دفاع برنامهای
منسجم برای فعالیتهای آماری اعم از شناسايی نیازها ،نوع آمارگیریها ،بودجه ،برنامه زمانی و مکانیزمهای
نظارتی آن تهیه و تدوين نشده است و چون هر کدام از دستگاههای موجود در بخش دفاع کشور بنا به تشخیص
خود و به شکل سلیقهای عمل میکنند ،اطالعات متمرکزی از آمارگیریها ،حجم کار ،بودجه و اعتبارات مصرفی،
تعداد و نوع شاخصها و اقالم آماری تولید شده در دسترس نیست .از سوی ديگر بعضی از واحدهای مستقل
در بخش دفاع چون عملکردهای آماری مستقل دارند و با هم ارتباط سیستماتیک ندارند ،در قالب اصول و قواعد
يکسان و متمرکز عمل نمیکنند (بیتی و کینسلی )2001 ،و لذا مجموعهای بنام نظام آماری را تشکیل نمیدهند.
پس تنها در صورت تدوين و استقرار نظام آماری مناسب و جامع است که میتوان مبادرت به تدوين برنامهها
و ساماندهی فعالیتهای آماری بخش دفاع با رويکرد نظام آماری اقماری نمود .بخش دفاعی کشور شامل
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نیروهای مسلح ،وزارت دفاع و سازمانهای تابعه از اين موضوع مستثنی نیستند .اهمیت اطالعات آماری در
کلیه امور برنامهريزی اعم از سیاستگذاری ،تعیین اهداف ،خطمشیها ،هدايت امور اجرايی و در نهايت ارزيابی
میزان موفقیت يا عدم موفقیت آنها بهقدری است که بسیاری از مديران و رؤسای بخش دفاعی کشور ،اطالعات
آماری را عامل زيربنای برنامهريزی بشمار میآورند و ايجاد يک نظام کارآمد و مؤثر در تولید و عرضه آمار در
بخش دفاع را از الزامات اولیه و ضروری در برنامهريزی میدانند (مرکز آمار ايران .)1396 ،لذا تدوين و
بهروزرسانی نظام آماری دقیق و هدفمند جهت ساماندهی آمار و اطالعات بخش دفاع امری اجتنابناپذير به
نظر میرسد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2نظام آماری اقماری
نظام آماری اقماری عبارت است از يک نظام آماری که همه روابط سازمانهای اصلی و سازمانهای تابعه را
در بر میگیرد و اندازه بخش اقتصادی و تأثیر اقتصادی آنها را نیز در نظام آماری دخیل میکند .به بیان دقیقتر
نظام آماری اقماری ،نظامی آماری است که تأثیرات امور اقتصادی را در نظام آماری و همه سازمانهای پیرو
در نظر میگیرد .مهمترين اهداف نظام آماری عبارتند از:
 .1شناخت مشکالت و تنگناهای نظام تولید آمار در کشور،
 .2تشخیص دقیق نیازهای آماری کشور،
 .3برنامهريزی جامع جهت تهیه و تولید اطالعات آماری مورد نیاز،
 .4تبیین ساختار مديريتی نظام آماری و تعیین وظايف هر يک از ردهها در انجام فعالیتهای آماری،
 .5تعیین شیوه ارتباط میان ردههای مديريتی نظام آماری،
 .6نظارت و ارزيابی کامل فنی ،اجرايی و مالی فعالیتهای آماری کشور.
برای آنکه نظام آماری بتواند کارآمد باشد ،الزم است دستکم خواستههای زير را برآورده سازد:
 .1در خدمت عامه مردم بودن :نظام آماری هر کشور بايد بهصورت يک منبع اطالعاتی در خدمت عامه مردم
باشد و آمارهای مورد نیاز همه متقاضیان را در اختیار آنها قرار دهد .هر قدر پوشش خدمترسانی مجموعه
آماری کشور محدودتر باشد ،کارآيی آن کمتر خواهد بود .موظف شدن به ارائه اطالعات به عامه مردم بايد از
الزامات قانونی نظام آماری باشد.
 .2عملکرد به هنگام :نظام آماری بايد بتواند اطالعات آماری را به هنگام در اختیار عموم قرار دهد .يکی از
ويژگیهايی که به اطالعات آماری اعتبار میبخشد بهموقع بودن آن اطالعات است.
 .3برخورداری از شفافیت :اطالعات آماری تولید شده بايد در باالترين حد شفافیت قرار بگیرند .ممکن است
پرسیده شود که شفافیت اطالعات آماری چه معنايی دارد؟ در حالت کلی آماری شفاف است که معنای دقیق
آن ،مرزهای کاربردیاش و روش تدوين آن اطالعات مشخص باشد.
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مشخص بودن روش تدوين اطالعات و بیان ويژگیهای دقیق تدوين اطالعات آماری نیز ازجملهی الزامات
شفافسازی آمار است و هر نظام آماری کارآمد بايد به آن توجه ويژهای مبذول دارد.
فقدان شفافیت اطالعات آماری در واقع دو زيان عمده دارد:
الف :نارسايیهای ساختاری آمار و اطالعات مشخص نمیشود.
ب :سیاستگذاریهای متکی به آمارهای نامشخص میتواند اختالالت بسیار گسترده به وجود آورد.
ترديدی نیست که جبران ضايعات ناشی از وضعیت دوم بسیار دشوار است.
 .4برخورداری از همخوانی زمانی :اطالعات آماری بايد در طول زمان با چارچوبی سازگار ارائه شود .بدون ترديد
با پیشرفت آگاهیهای بشری تحوالت در کلیه زمینهها ،و از جمله در زمینه دريافت و ثبت اطالعات آماری،
بروز میکند ،ولی اگر هر تحول عاملی برای گسترش پیوند بین گذشته و حال باشد ،هیچ تحلیل و بررسی
منسجمی امکان پذير نمیشود .در اين حالت فلسفه مطلوبیت پیشرفت پايه و پايگاه خود را از دست میدهد.
نظام آماری کارآمد بايد بتواند به رغم تحوالت مداوم پیوستگی زمانی خود را حفظ کند تا به محققان امکان
بدهد که به ارزيابی زمانی بپردازند.
 .5رعايت مفاهیم آماری درست و محک زده شده :يکی از انتظارات اصلی از هر نظام آماری اين است که
مفاهیم آماری ارائه شده اش درست باشد و با معیارهای محک زده شده بین المللی سازگاری نشان دهد .امروزه
به ندرت اتفاق میافتد که برنامهريزان يک کشور بدون در نظر گرفتن عرف بینالمللی ضوابطی معین کنند.
پیوندهای جهانی سبب شده است که دستکم به دلیل وجود تأثیر نمايشی ،بسیاری از خواستههای مشترک در
جوامع مختلف به وجود آيد .در اين چهارچوب ،مقايسه روند تحول در اقتصاد ملی با کشورهای ديگر بخش
اجتنابناپذير سیاستگذاریهای ملی در کشورهای مختلف شده است .اگر مجموعه آماری نتواند اين نیاز را
برآورده نمايد ،بدون ترديد نمیتوان انتظار داشت که نظام آماری کشور نظامی کارآمد شمرده شود.
 .6رعايت سازگاری با مقتضیات زمانی :ارائه خدمات آماری نمیتواند بدون رعايت ويژگیهای زمانی صورت
پذيرد .بهعنوان مثال ،در روزگاری که داشتن کامپیوتر بهصورت يک عرف در آمده است ،ناتوانی سازمانهای
ارائه دهنده اطالعات آماری در تدوين اطالعات آماری در تدوين يک نقیصه بسیار بزرگ تلقی میشود.
 .7برخورداری از قابلیت تفسیر داليل تغییر :در هر مجموعه آماری زمانهايی پیش میآيد که به داليل گوناگون
تغییر روش گردآوری يا تدوين اطالعات ضروری میشود .نظام آماری بايد بتواند خود به تفسیر و توضیح داليل
تغییر بپردازد و ضمن ارائه اطالعات آماری با کیفیت برتر ،پیوند الزم را بین دادههای پیشین و مجموعههای
جديد برقرار سازد .فقدان اين ويژگی سبب میشود که نظام آماری کشور کارآيی خود را از دست بدهد.
 .8قابلیت ارائه اطالعات به قیمت قابل دسترس برای متقاضیان واجد شرايط :نظام آماری بايد از چنان کارآيی
و قابلیتی برخوردار شود که بتواند اطالعات مورد نیاز را برای متخصصان و افراد خواهان آن اطالعات فراهم
آورد .چه سود دارد که قیمت آمار آن قدر گران باشد که هیچ متخصصی نتواند به آن دست يابد؟ اگر اطالعات
به دلیل گرانی بدون استفاده بماند ،نفعی در گردآوری و تدوين آن نمیتوان داشت .نا برازندگی اطالعات از
لحاظ هزينه دستیابی به آنها نوعی کاستی است که پیامدهای آن برای توسعه بسیار گسترده است.
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 .9برخورداری از قدرت و قابلیت مديريت اطالعات آماری :نظام آماری بايد چنان قابلیتی داشته باشد که بتواند
اطالعات آماری گردآوری شده توسط سازمانهای ديگر کشور را از لحاظ محتوا و کیفیت زير پوشش و نظارت
خود قرار دهد .در کشوری که هر سازمان با هر موقعیت بتواند اطالعات آماری را انتشار دهد و ضوابط خود را
برای آن معین نمايد ،تأيید دقت اطالعات کاری ناممکن میشود .نظام آماری بايد بتواند روی محتوای آمارهايی
که در سراسر کشور بهعنوان آمار مرجع مورد استفاده قرار میگیرد ،نظر تأيیدی ارائه نمايد.
الزم به تذکر است که نظارت مرکز آمار فقط بايد در مورد آمارهايی الزامی باشد که در سطح کشور توزيع
میشود .آمارهايی که بهصورت خصوصی و برای مصارف خاص يک سازمان گردآوری میشود میتواند از
ضوابط مورد نیاز آن سازمان برخوردار باشد .در مواردی که نظام آماری کشور از چنان اعتباری برخوردار شود
که حتی در مورد تدوين و گردآوری آمارهای خصوصی طرف مشورت قرار بگیرد ،کارآيی مجموعه آماری به
باالترين حد خود صعود میکند.
 .10تعهد به اطالع رسانی عمومی در سطحی معین :نظام آماری کشور بايد چنان باشد که بتواند پیوسته و با
کوتاهترين تأخیر زمانی حداقل اطالعات عمومی را در اختیار عموم قرار دهد .نتايج عام تمام شماریها يک
نمونه از اين اطالع رسانیهای پايهای است .نتايج عام تمام شماریها بايد از طريق رسانههای گروهی به اطالع
عموم برسد.
 .11ايجاد اعتماد در عموم از راه رعايت شرط رازداری و حفظ مشخصات فردی :نبايد تصور کرد که اطالعات
آماری وسیلهای برای گرفتار ساختن افراد است .صحت آمار آن قدر ارزش دارد که مجموعه آماری کشور بايد
حفظ اسرار را در سرلوحه وظايف خود قرار دهد و هر گونه سوء استفاده از اطالعات فردی جرم شناخته شود .با
وجود اين ،نظام کارآمد آماری بايد بتواند ضمن حفظ حقوق فردی ،امکان مطالعات مقطعی را به محققان بدهد.
مجموعهای که به بهانه حفظ حقوق فردی ،هر نوع مطالعه مقطعی را ناممکن میسازد به يقین مجموعهای
است که از کارآيی الزم برخوردار نیست.
 .12برخورداری از استقالل به گونهای که نظام آماری آمارساز توجیه کننده اعمال و سیاستهای يک سازمان
دولتی نباشد .هر زمان که تدوين آمار برای توجیه سیاستهای دولتی صورت پذيرد ،کیفیت و محتوای اطالعاتی
افت میکند و به يقین نظام آماری وابسته را نمیتواند هدايت کننده توسعه اقتصاد ملی به حساب آورد.
از آنچه گفته شد چنین برمی آيد که انتظارات گوناگونی وجود دارد که نظام آماری کشور بايد بتواند آنها را
برآورده سازد .ناتوانی در برآوردن اين خواسته نوعی ضعف ساختاری تلقی میشود وجود اين ضعف عاملی است
که بازنگری به نظام آماری کشور را موجه میسازد .بر اين اساس نظام آماری بخش دفاع از اين قائله مستثنی
نیست و بايد برای پويايی خود انتظارات گوناگون اعم از جديد و قديم را برآورده سازد.
 .2-2پیشینه پژوهش
هاوس در سال  2015در مقاله خود با نام «ضمیمه مقررات تأمین فدرال دفاع :گزارش نظام آماری بازيابی
اطالعات عملکردهای گذشته» در وبسايت وزارت دفاع به چگونگی وضع قانون جديد وزارت دفاع آمريکا
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مبنی بر نحوه دريافت اطالعات از افسران خود پرداخته است .همچنین او خاطر نشان کرده است که نظام آماری
به گونهای است که همه اطالعات نظامی و بخش دفاع مستقیم به وسیله نرمافزار به وزارت دفاع ارسال میشود.
وزارت دفاع انگلیس در سال  2018در وبسايت خود به معرفی بخشهای مختلف نظام آماری ملی و رسمی
خود پرداخته است .اين وزارت ،نظام آماری کشور را به چند بخش تقسیم کردهاند که در بخش دفاع قسمتهايی
همچون دفاع اقتصادی ،دفاع بینالمللی و دفاع داخلی وجود دارد .در انگلیس نظام آماری بهصورتی است که
همه اطالعات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به اداره آمار انگلیس فرستاده میشود که زير نظر دولت است.
الزم به ذکر است که در انگلیس اداره ملی آمار نیز وجود دارد که اطالعات بخش دفاع به آنجا فرستاده نمیشوند.
شورای عالی آمار در سال 1381در قوانین مصوب خود با عنوان «نظام آماری کشور» که در وبسايت مرکز
آمار ايران موجود است ارکان ،وظايف ،اختیارات و ملزومات نظام آماری کشور را برشمرده است .همچنین در
مورد سازوکارهای مختلف بین اجزا نکاتی ارائه کرده است بدين صورت که برای برقراری ارتباط بین کمیته
آمارهای دفاعی و مرکز آمار ايران ،اطالعات ابتدا از وزارت دفاع به دبیرخانه شورای عالی آمار فرستاده میشود
و سپس از آنجا به مرکز آمار ايران ارسال میشود .در اين بین قوانین و شرح گردشکار بهطور کامل وجود دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که نظام آماری کشور بهصورت سرشماری و نمونهگیری است که به تبعیت از آن،
نظام آماری بخش دفاع نیز اينگونه است .همچنین ذکر شده است که کشور به سمت نظام آماری ثبتی مبنا
در حال حرکت است ،يعنی دادههايی که روزانه در سازمانها و ادارات مختلف ثبت میشوند .لذا ارائه برنامه و
الگو جهت تدوين نظام آماری همه بخشها بهصورت ثبتی مبنا بايد صورت گیرد.
مدديان در سال  1385طی پاياننامه خود با موضوع «بررسی روشهای طراحی و پیادهسازی نظام آمارهای
ثبتی در کشور با رويکرد سیستمی» به نظام آماری ثبتی مبنا پرداخته است .وی نظامهای آماری با رويکرد ثبتی
مبنا را رويکردی مناسب در جهت بهبود اهداف کشور و سازمانها توصیف کرده است .او رويکرد ثبتی مبنا را
مرحله بعدی نظام آماری ايران ذکر کرده است .همچنین وی يادآور شده است نظام کنونی ايران بر مبنای
سرشماری و نمونهگیری است.
خداياری در سال 1394درکارگاه آموزشی خود با عنوان «ارتقاء کیفیت نظام آماری» که در دانشگاه علوم
پزشکی تبريز برگزار شد به موضوع نظام آماری و ارکان آن پرداخت .او تأکید کرد که در ايران ،نظام آماری
بهصورتی است که از سرشماری و نمونهگیری جهت دستیابی به آمار و اطالعات گوناگون استفاده میشود .در
اين نظام  28کمیته آماری با نام کمیتههای آمارهای بخشی وجود دارند .يکی از اين کمیتهها مربوط به بخش
دفاع است که کمیته آمارهای دفاعی نام دارد و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مستقر است.
صادقی در سال  1395در مقاله خود با عنوان «ضرورت استقرار نظام جامع آمار و اطالعات شهرداری تهران
ويژگیها و دستاوردهای مورد انتظار استقرار اين نظام در شهر تهران» به اهیمت استقرار نظام آماری در
شهرداریها پرداخته است .وی خاطر نشان کرده است که به علت وجود نهادهای موازی که همگی جز
زيرمجموعههای شهرداری تهران به حساب میآيند ،تدوين نظام آماری در شهرداری اثر مثبتی در مديريت و
برنامهريزی اين سازمان دارد .همچنین استقرار نظام آماری در شهرداری تهران میتواند به صرفهجويی در وقت
و هزينه سازمان کمک کند.
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گروه پژوهشی پردازش دادهها و اطالعرسانی پژوهشکده آمار ايران در سال  1394طرحی پژوهشی با عنوان
«تدوين نظام جامع آمار و اطالعات شهرداری تهران» انجام داد .اين طرح از سال  1393شروع شد و به مدت
يک سال به طول انجامید .در ابتدای اين طرح آشنايی با موضوعات مختلف و جاری در شهرداری تهران از
قبیل مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی صورت گرفت .همچنین مسائل مربوط به زيرساختها مانند
معابر ،ساختمانها ،حمل و نقل و  ...مورد توجه قرار گرفتند .پس از آشنايی کامل با شهرداری تهران ،نیازسنجی
صورت گرفت .سپس الگوی پیشنهادی و قابل اجرا مربوط به نظام آماری شهرداری تهران با توجه به نیازهای
موجود ارائه شد.
شباک و همکاران در سال  1396طرحی پژوهشی با نام «طراحی نظام آمار نهاد کتابخانههای عمومی کشور»
جهت تدوين نظام آماری کتابخانههای عمومی کشور انجام دادند.آنها پس از شناخت مشکالت ،تشخیص
دقیق نیازها ،تبیین ساختار مديريتی و تعیین شیوه ارتباط میان مديران کتابخانهها اقدام به طراحی نظام آماری
برای اين سازمان کردند .همچنین آنان خاطر نشان کردند که نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز برای
برنامهريزی بهمنظور اداره بهتر ،نیازمند ايجاد يک نظام آمار است .در نهايت ،طرح کامل نظام آماری در اواخر
اسفند  1396به منظور اجرا در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار گرفت.
 .3-2تحلیل اهداف ،برنامهها و استراتژیهای موجود سازمان در نظام آمار
برنامهريزی فرآيندی راهبردی و استراتژيک است که سازمانی برای تعريف راهبرد خودش و تصمیمگیری برای
چگونگی يافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود و هدف اتخاذ میکند .اين فرايند افراد و منابع را نیز
شامل میشود.
برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت بايد بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است .پس از آن بايد آنچه
میخواهد باشد را به درستی تعريف کرده و چگونگی رسیدن به آن جايگاه را مشخص کند .مستندات حاصل از
اين فرايند را برنامه راهبردی سازمان مینامند.
برنامهريزی راهبردی برای برنامهريزی مؤثر به منظور تصوير کردن طرح و برنامه يک سازمان به کار میرود،
اما هرگز نمیتواند مشخصاً پیشبینی کند بازار در آينده دقیق ًا چگونه خواهد بود و در آينده نزديک چه اتفاقاتی
رخ خواهد داد.
به هر رو ،متفکران استراتژی در سازمان میبايد استراتژیهای سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرايط سخت
طراحی کنند .در واقع برنامهريزی راهبردی به نوعی تصوير رسمی آينده سازمان است .هر برنامه راهبردی دست
کم به يکی از پرسشهای زير پاسخ خواهد داد:
 .1ما دقیقاً چه کار میکنیم؟
 .2برای چه کسی کار میکنیم؟
 .3چگونه کار خود را به بهترين شکل ممکن انجام دهیم؟
در برنامهريزیهای تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زير پرسیده شود:
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چگونه میتوان رقیب را از سر راه برداشت يا از رقابت اجتناب کرد؟ در اين رويکرد بیشتر به دنبال شکست دادن
رقیبان هستیم تا بهترين بودن!
در بسیاری از سازمانها برنامه راهبردی درباره اين است که سال آينده سازمان به کجا خواهد رسید که در
خصوص سه تا پنج سال آينده (درازمدت) نیز صادق است ،اگر چه بعضی از سازمانها چشمانداز خود را تا 20
سال آينده گسترش دادهاند.
چشمانداز چگونگی سازمان در آينده را تعريف میکند .چشمانداز يک افق درازمدت است که گاهی جهانی را
که سازمان در آينده در آن فعالیت میکند توصیف میکند .برای مثال ،نیکوکاری که به فقیری کمک میکند،
ممکن است بیانیه چشماندازی داشته باشد که میگويد :يک جهان بدون فقر .يک بیانیه ،چشمانداز آينده سازمان
را بهصورت خالصه بیان میکند .اين بیانیه بر روی آينده متمرکز میشود.
مأموريت هدف بنیادی يک سازمان يا يک سرمايهگذاری را بیان میکند ،مختصر توضیح میدهد چرا سازمان
وجود دارد و برای رسیدن به چشماندازش چه کاری انجام میدهد .گاهی مأموريت برای نمايش تصوير سازمان
در آينده به کار میرود .يک بیانیه مأموريت گاهی جزيیات کارهايی را که انجام داده در اختیار میگذارد و به
سؤال «چه کاری انجام میدهیم؟» پاسخ میدهد .برای مثال ممکن است نیکوکار ،کارآموزی برای بیکار و بی
خانمان را فراهم سازد .يک بیانیه مأموريت مشتری و فرايندهای مهم را تعريف میکند .اين بیانیه سطح کارايی
مطلوب را به آگاهی شما میرساند و معیار تصمیمگیری صريح را مهیا میسازد .در معدودی از شرکتها يک
بیانیه چشمانداز ممکن است شبیه يک بیانیه مأموريت باشد ،اما اين میتواند يک خطای سنگین باشد چراکه
میتواند موجب سردرگمی مردم شود .کدام يک اول میآيند؟ بیانیه مأموريت يا بیانیه چشمانداز؟ بستگی دارد،
اگر شما يک کسبوکار تازه يا طرح يا برنامه جديد برای خدمات جاری خود داشته باشید ،آنگاه چشمانداز،
مأموريت و باقی برنامههای استراتژيک را هدايت خواهد کرد .اگر شما يک کسبوکار تأسیس شده داريد در
حالی که مأموريت ايجاد شده ،آنگاه مأموريت ،چشمانداز و باقی برنامههای استراتژيک را هدايت میکند .در هر
صورت شما نیازمند دانستن اهداف بنیادی خود يعنی مأموريت ،موقعیت کنونی شما از نظر منابع درونی و قابلیت
ها (تعداد نفرات و نقاط ضعف) ،شرايط بیرونی (فرصت ها و تهديدها) و اينکه به کجا میخواهید برويد و
چشمانداز آينده هستید .اين مهم است که شما پايان و نتیجه مطلوب را از ابتدا در نظر بگیريد.
فرايند برنامهريزی استراتژيک بر اساس مدل معتبر برايسون در کتاب برنامهريزی استراتژيک در سازمانهای
دولتی ،عمومی و غیرانتفاعی (ترجمه دکتر مهدی خادمی گراشی) به شرح زير است:
 .1توافق اولیه :در اين مرحله ضرورت برنامهريزی استراتژيک برای سازمان مورد برنامهريزی بررسی شده و
آشنايی با اين نوع برنامهريزی حاصل میشود .سازمانها ،واحدها ،گروهها يا افرادی که بايد در برنامهريزی
درگیر شوند مشخص گرديده و توجیه میشوند .مراحلی که در برنامهريزی بايد انجام شوند ،شرح داده میشوند.
روش انجام برنامهريزی ،زمانبندی انجام ،آيیننامههای مورد نیاز برای جلسات و نحوه گزارشدهی مشخص
میگردند و همچنین منابع و امکانات الزم تعیین میگردند.
 .2تعیین وظايف :وظايف رسمی و غیررسمی سازمان ،بايدهايی است که سازمان با آنها روبرو است .در اين
مرحله هدف اين است که سازمان و افراد آن وظايفی را که از طرف مراجع ذیصالح (دولت ،مجلس و )...به
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آنها محول شده است شناسايی نمايند .شايد اين هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی اين واقعیت در بیشتر
سازمانها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات وظايف سازمانی را که در آن مشغول به کار هستند نمیدانند و
اساسنامه آن را حتی برای يک بار مطالعه نکردهاند .از طرف ديگر وظايف محول شده به سازمان عموماً کلی
بوده و تمام فضايی را که سازمان میتواند در آن فعالیت کند تعريف نمیکند؛ بنابراين ضروری است که با
مطالعه وظايف مکتوب و مصوب سازمان اوالً با آن وظايف آشنا شد (که از اين طريق بعضی از اختیارات و ذی
نفعان سازمان نیز شناسايی میگردند) ،ثانیاً مواردی را که در حیطه اختیارات سازمان قرار میگیرند اما تا به حال
کشف نشدهاند ،شناخت.
 .3تحلیل ذینفعان :ذینفع فرد ،گروه يا سازمانی است که میتواند بر نگرش ،منابع يا خروجیهای سازمان
تأثیر گذارد و يا از خروجیهای سازمان تأثیر پذيرد .تحلیل ذینفعان پیش درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه
مأموريت سازمان است .تحلیل ذینفعان بسیار ضروری است ،چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی
ارضای ذینفعان کلیدی سازمان است .اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند ،چه معیارهايی برای
قضاوت درباره سازمان به کار میبرند وضعیت عملکردی سازمان در قبال اين معیارها چیست ،به احتمال زياد
نخواهد توانست فعالیتهايی را که بايد برای ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد ،شناسايی کند.
 .4تنظیم بیانیه مأموريت سازمان :مأموريت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهايی سازمان ،فلسفه
وجودی ،ارزشهای حاکم بر سازمان و نحوه پاسخگويی به نیاز ذینفعان را مشخص میکند .عالوه بر اين
موارد ،اختالفات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحثها و فعالیتهای سازنده و مؤثر را هموار میکند.
توافق بر مأموريت سازمان ،تمام فعالیتهای آن را هم سو میسازد و انگیزش و توجه ذی نفعان سازمان خصوصاً
کارکنان آن را افزايش میدهد.
 .5شناخت محیط سازمان :اساس استراتژيک عمل کردن شناخت شرايط است .يک بازيکن موفق فوتبال عالوه
بر اينکه از توانايیها وظايف هر يک از اعضای تیم خودآگاهی دارد ،سعی میکند شرايط تیم مقابل و نقاط قوت
و ضعف هر يک از افراد آن را دريابد و با داشتن اين مأموريت در ذهن يعنی پیروزی در بازی ،در هر لحظه
بهترين حرکت را انجام دهد .برای اينکه يک سازمان نیز در رسیدن به مأموريت خود موفق گردد بايد شرايط
حاکم بر خود را به خوبی شناسايی نمايد .در اين مرحله ،محیط خارجی سازمان در قالب شرايط سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و تکنولوژيکی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها برای سازمان تعیین میگردند .در
راستای شناخت محیط سازمان ،در اين مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودیها ،خروجیها ،فرايند و عملکرد
سازمان مورد مطالعه قرار میگیرند.
 .6تعیین موضوعات استراتژيک پیش روی سازمان :اين مرحله قلب فرايند برنامهريزی استراتژيک است.
موضوعات استراتژيک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات ،مأموريت ،ارزشها ،محصول يا
خدمات ارائه شده ،مراجعان يا استفادهکنندگان ،هزينهها ،تأمین منابع مالی ،سازمان يا مديريت تأثیر میگذارد.
هدف اين مرحله تعیین انتخابهايی است که سازمان با آنها مواجه است.
 .7تعیین استراتژیها :به منظور پرداختن به هر يک از موضوعات استراتژيک پیش روی سازمان بايد اقداماتی
صورت گیرد که در قالب برنامهها ،اهداف ،طرحها و  ...بیان میشوند .اين اقدامات استراتژی نامیده میشوند.
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در واقع استراتژی عبارت است از قالبی از اهداف ،سیاستها ،برنامههای فعالیتها ،تصمیمات يا تخصیصهای
منابع که مشخص میکنند سازمان چیست ،چه کاری انجام میدهد و چرا آن را انجام میدهد .استراتژیها
میتوانند تحت سطوح سازمانی ،وظايف و محدوده زمانی متفاوتی تعريف شوند.
 .8شرح طرحها و اقدامات :اين مرحله میتواند در قالب مرحله قبل ،مرحله تعیین استراتژیها ،انجام شود اما از
آن جايی که کار برنامهريزی استراتژيک با تعیین استراتژیها به پايان میرسد و اجرای آن در قالب تعريف
طرحها و اقدامات و مديريت استراتژيک برنامه تهیه شده انجام میشود اين تفکیک صورت گرفته است .به
عبارت ديگر از اين مرحله به بعد از مدل برايسون مربوط به اجرای برنامه و مديريت استراتژيک میگردد .در
اين مرحله به منظور اجرای هر يک از استراتژیهای انتخاب شده تعدادی طرح و اقدام تعريف میگردد.
 .9تنظیم دورنمای سازمانی برای آينده :در اين مرحله ،توصیفی از شرايط آينده سازمان در صورت به کارگیری
استراتژیهای تدوين شده و استفاده از تمام نیرو منابع سازمان ،ارائه میشود .اين توصیف دورنمای موفقیت
سازمان نامیده میشود که در آن شرحی از مأموريت ،استراتژیهای اساسی ،معیارهای عملکرد ،بعضی از قواعد
تصمیمگیری مهم و استانداردهای اخالقی مد نظر همه کارمندان ارائه میشود .در صورت تنظیم چنین دورنمايی،
افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاری از آنها میرود ،پويايی و همسويی انگیزه و نیروی افراد در رسیدن
به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم کاهش میيابد.
 .10برنامه عملیاتی يک ساله :در اين مرحله با استفاده از اطالعات تدوين شده در مرحله هشتم و بر اساس
اولويتهای تعیین شده توسط تصمیمگیران ،يک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مديريت و کنترل
طرحها و اقدامات انجام میشود.
 .11الوانی ( )1397نیز در کتاب «مديريت عمومی» مراحل خاصی را برای برنامهريزی استراتژيک نام برده
است.
 .12تعیین و تدوين اهداف اينده سازمان :اين مرحله ،بهعنوان مهمترين مرحله معرفی شده است .وظیفه تعیین
و تدوين اهداف آينده به عهده مقامات سطوح باالی سازمان و به معنی درک و تشخیص صحیح مأموريت و
مقاصد سازمان است .ارزشها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان ،در تعیین اهداف اهمیت
دارد.
 .13شناخت اهداف و استراتژیهای موجود سازمان :منظور بررسی اهداف و مأموريتهای فعلی سازمان و تعیین
وجوه افتراق و اختالف آنها با هدفهای تعیین شده است.
 .14تجزيهوتحلیل شرايط محیطی :در اين مرحله بايد از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،فنی و اقلیمی مؤثر
بر سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت .بدين منظور به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان
و همچنین شناسايی و تحلیل تهديدها و فرصتهای محیط خارجی بر سازمان پرداخته میشود .برايسون معتقد
است ،عوامل محیطی (بیرونی) ،عواملی هستند که سازمان کنترلی بر آنها ندارد .فرصتها و تهديدها را میتوان
از طريق نظارت بر روندها و عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژيکی و  ...موجود در محیط شناسايی
نمود .عالوه بر اين عوامل ،توجه به گروههای ذیعالقه از جمله اربابرجوعها ،مشتريان ،مالیاتدهندگان ،رقبا
و همکاران نیز ضروری است.
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 .15تجزيهوتحلیل منابع و امکانات سازمان :در اين مرحله برنامهريزان تالش میکنند امکانات سازمان از جهت
منابع کلیدی و استراتژيک را ارزيابی کنند و همچنین شمايی کلی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آينده
به دست آورند .شناسايی ضعفها و نارسايیهای داخلی سازمان نیز در اين مرحله صورت میگیرد .بررسی و
ارزيابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها) ،استراتژیهای جاری سازمان (فرايندها) و عملکردها (برون
دادها) بايد صورت پذيرد.
 .16شناخت وضع موجود سازمان :اين مرحله ،حاصل اطالعات جمعآوری شده در سه مرحله پیش ،يعنی به
دست آوردن تصوير کاملی از اهداف موجود ،منابع موجود ،شرايط محیطی سازمان و آثار آنها بر يکديگر است.
 .17تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها ،تعیین فاصله میان اهداف و استراتژیهای آينده و پیشبینی
ضرورت انجام تغییرات و اقدامهای الزم را دربر میگیرد.
 .18تصمیمگیری در مورد استراتژی مطلوب :در اين مرحله در ابتدا استراتژیهای ممکن تعیین میشود .سپس
به ارزيابی هر يک از اين استراتژیها پرداخته میشود و در نهايت استراتژی اصلح از میان استراتژیهای يافت
شده انتخاب میشود.
 .19رأی استراتژی مطلوب :اجرای استراتژی تعیین شده و عمالً به محک آزمون نهادن آن استراتژی
 .20کنترل و سنجش استراتژی جديد در عمل :انجام و اعمال کنترلهای الزم در مورد اجرای درست استراتژی
و تحقق اهدافی که استراتژی برای نیل به آنها طراحی شده و ارائه اطالعات الزم در اين مورد توسط بخشهای
مختلف به برنامهريزان
 .21رسالت و اهداف :منظور از رسالت ،فلسفه وجودی يک سازمان يا نقشی که آن سازمان در جامعه به عهده
گرفته تا با ايفای آن ،خدمات مورد نظر را ارائه دهد ،میباشد .منظور از اهداف نیز ،نقاط مطلوب در آينده که
سازمان تمايل به دستیابی به آنها را دارد ،میباشد.
 .22عوامل محیطی :منظور متغیرهايی است که از خارج سازمان بر آن تأثیر میگذارند و معموالً خارج از کنترل
مديريت سازمان نیز میباشند .برخی از صاحبنظران ،اين عوامل را به دو دسته تقسیم میکنند :عوامل محیطی
دور :عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،مسائل بینالمللی و منطقهای و ...؛ عوامل محیطی نزديک :رقبا،
مشتريان ،سهامداران ،تکنولوژی ،صنعت و  ...اين دسته از عوامل ارتباط نزديکتر و تأثیر مستقیمتری بر سازمان
دارند.
 .23عوامل داخلی :عواملی که در درون سازمان وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان
میباشند.
 .24استراتژی :برآيند مجموعه مواضع و روش برخورد سازمان در موضوعات استراتژيک آنکه در نهايت تحقق
اهداف و رسالت سازمان را قرار است تضمین نمايد را استراتژی مینامند .استراتژی ،به فرايند تعیین مأموريتها،
مقاصد ،هدفهای اساسی و بلندمدت سازمان و پذيرش جريان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی
به هدفهای ريز سازمان میپردازد (تامسون و استريکلند .)1995 ،بنابراين هر استراتژی دارای سه ويژگی
اساسی میباشد:
 تأثیرات بلندمدت دارد.
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در محیط رقابتی است.
جنبه حیاتی دارد.

 .3روششناسی پژوهش
تنظیم ادبیات و گردآوری اطالعات و دادهها از طريق روش کتابخانهای و مراجعه به کتابها و طرحهای
پژوهشی صورت گرفته توسط پژوهشکده آمار انجام میشود .اصلیترين ابزار تحقیق در روش کتابخانهای،
کتاب و امثال آن است ،لذا اولین گام مهم در اين روش ،انتقاد کتاب و اسناد مکتوب مورد استفاده است .در
واقع ،پژوهشگر بايد کتابشناس باشد؛ يعنی بتواند کتاب را ارزيابی و میزان اعتبار آن را تعیین کند .هرقدر وی
در اين امر تواناتر باشد ،تحقیقش از ارزش باالتری برخوردار خواهد بود .از اينرو در مقاله حاضر از دو منبع
مهم که توسط پژوهشکده آمار طراحی و اجرا شده است ،بهره برده شده است .اين دو منبع عبارتند از:
 نظام جامع آمار سازمان امور سینمايی و سمعی و بصری
 طراحی نظام آمار نهاد کتابخانههای عمومی کشور
همچنین برای تکمیل اطالعات و کسب بینش بیشتر در مورد نظام آماری بخش دفاع ،مصاحبههای حضوری
و تلفنی با چند تن از مديران کل مرکز آمار ايران و مسئول امور آماری وزارت دفاع صورت گرفته است.

 .4تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در دهههای اخیر بسیاری از کشورها ،حوزه امنیت و بخش دفاعی را مورد توجه قرار دادهاند و از آن بهعنوان
نیاز اساسی کشورشان نام بردهاند که میتواند تأثیر زيادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد .نظام آماری
بخش نیروهای مسلح عالوه بر ايجاد ارزش افزوده قابل توجه در بخش دفاع ،نیز موجب ايجاد زنجیرهای از
ارزش افزوده در کل اقتصاد و بهکارگیری فنآوریهای جديد در عرصه اقتصاد میشود که از اين منظر تهیه
آمارهای مرتبط با هزينههای دفاعی و هزينههای بخش نیروهای مسلح و نقش آن در اقتصاد اجتنابناپذير
است.
 .1-4نگاهی به آمار بخش دفاع دراتحادیه اروپا و ایران
حسابهای مالی دولت 1توسط بخش آمار اتحاديه اروپا و بر اساس برنامه انتقال و استفاده از نظام حسابهای
اروپا ( 2)ESA2010تهیه میشود .از کشورهای عضو درخواست میشود که در میان خروجیها ،جدول ،1100
هزينههای عمومی دولت را طی دوازده ماه پس از پايان دوره مرجع ارسال کند .جدول  1100اطالعات مربوط
به هزينههای بخش عمومی دولت را برحسب طبقهبندی وظايف دولت ( 3)COFOGو برمبنای حسابهای
اروپا ارائه میدهد .آمارهای بخش دفاع تحت عنوان هزينههای دفاعی دولت و با طبقهبندی وظايف دولت
1 Government Finance Statistics
2 European System of Accounts
3 Classification of the Functions of Government
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( )COFOGتوسط کشورهای عضو تهیه شده و سرجمع آن در اختیار بخش آمار اتحاديه اروپا قرار میگیرد.
بخش آمار اتحاديه اروپا اطالعات مربوط به هزينههای کلی دولت را با استفاده از عملکرد اقتصادی و بر اساس
طبقهبندی وظايف دولت ( )COFOGدر چارچوب سیستم حسابهای اروپا ( )ESA2010جمعآوری میکند
(علیپور .)1397 ،آمارهای بخش دفاع شامل زير بخشهای ذيل است:
 .1دفاع نظامی
 .2دفاع غیرنظامی (انتظامی)
 .3کمک نظامی خارجی
 .4تحقیق و توسعه
 .5ساير بخشهای دفاع
در سال  2016هزينههای دفاع به میزان  ٪1/3از تولید ناخالص داخلی برای اتحاديه اروپا بود .برای منطقه
يورو ،هزينههای دفاع به میزان  ٪1/2از تولید ناخالص داخلی بود؛ که در هر دو منطقه نسبت به سال 2015
تغییری نکرد .در سال  ،2016باالترين میزان کل هزينههای دفاع در کشورهای اروپايی ،به استونی (٪2/4
تولید ناخالص داخلی) ،پس از آن يونان ( ٪2/1تولید ناخالص داخلی) ،انگلستان ( ٪2از تولید ناخالص داخلی) و
فرانسه (  ٪1/8از تولید ناخالص داخلی) اختصاص داشت .در مقابل ،ايرلند ( ٪0/3از تولید ناخالص داخلی)،
لوکزامبورگ ( ٪0/4از تولید ناخالص داخلی) ،مالت و اتريش (هرکدام  ٪0/6از تولید ناخالص داخلی) نسبت ًا
کمترين هزينه دفاع را داشتند .در میان کشورهای اروپايی ،ايسلند به دلیل نداشتن ارتش دائمی کمترين میزان
هزينههای دفاع را دارد ( ٪0/1از تولید ناخالص داخلی) (مرکز آمار اتحاديه اروپا .)2017 ،در سطح  28کشور
عضو اتحاديه اروپا تقريباً نیمی ( )٪46از کل هزينههای دفاع در سال  2016به «جبران خدمات کارکنان» يعنی
دستمزد ،حقوق و همچنین مشاغل اجتماعی يا مشمول اجتماعی کارفرمايان اختصاص داده شد ٪31 .به مصرف
واسطه  ٪20 ،به هزينههای سرمايهگذاری (مانند خريد تجهیزات جديد) و  %3ديگر به ساير اختصاص داده شده
است .در ادامه به منظور مقايسه و بررسی حسابهای بخش دفاع  ،سهم ارزش افزوده امور دفاعی و انتظامی
در کل ارزش افزوده اقتصاد ايران به درصد آورده شده است .همانگونه که در جدول ( )1نشان داده است سهم
ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش افزوده  % 2/4در سال  1390بوده که اين عدد به 2/68
 %در سال  1394افزايش يافته است (مرکز آمار ايران.)1394 ،
جدول شماره ( )1سهم ارزش افزوده امور دفاعی و انتظامی در کل ارزش افزوده اقتصاد ايران(در صد)
سال پايه1390 :

سال 1394-1390
1394

1393

1392

1391

1390

شرح فعالیتها

2/68

2/74

2/76

2/64

2/48

امور دفاعی و انتظامی

1/93

1/98

1/99

1/90

1/79

امور دفاعی

0/75

0/76

0/77

0/74

0/69

امور انتظامی

منبع :مرکز آمار ايران1394 ،
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2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
2.5

1395

1394

1393

1392

1391

1390

2.45
1389

نمودار شماره ( )1سهم ارزش افزوده امور دفاعی و انتظامی در کل ارزش افزوده اقتصاد ايران(درصد)
منبع :علیپور1397 ،

 .2-4نگاهی به آمار بخش دفاع انگلیس
در کشورها بهطور متداول در سیاستگذاری آمارهای بخش دفاع و اقتصاد دفاع ،حفاظت و امنیت اطالعات
موجود و جلوگیری از افشای آن از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است .در اين بخش تعدادی از موارد امنیتی
طبق مقررات و قوانین آمار رسمی اداره آمار پادشاهی انگلیس ( )2017آورده شده است.
 .1آمارهايی که در بخش دفاع جمع آوری میشوند فقط سرجمع آن در آمارهای اقتصادی بخش دفاع مورد
استفاده قرار میگیرد .از ارائه دادهها ،آمار و اطالعات در سطح خرد جلوگیری میشود.
 .2آمارهای بخش دفاع و اقتصاد دفاع ،طیف وسیعی از اطالعات را در بر میگیرد که در سر جمع آن برای
محاسبات کلی ( ملی) مورد استفاده قرار میگیرد.
 .3تمامی کارکنان که در بخش آمارهای دفاعی و اقتصاد دفاع مشغول کار هستند نیاز به کلمه عبور دارند و
دسترسی عمومی به هر بخشی از سازمان که در آن دادههای و آمارهايی محرمانه وجود دارد ،امکانپذير نیست.
 .4دادهها از طريق سیستمهای امن و مطمئن که توسط وزارت دفاع تأيید شده است تبادل میشوند .هیچ
اطالعات و دادهای در سطح خرد و بدون لپتاپهای رمزگذاری شده ،فايند ذخیرهسازی برايشان انجام نمیشود.
 .5انتقال تمام دادههای خرد در داخل شبکه محدود به وزارت دفاع و با USBهای رمزگذاری شده انجام
میشود.
 .6تمام کارکنان بخش آماری دفاع و اقتصاد دفاع ،آموزشهای الزم در حفاظت از دادهها و اطالعات را فرا
میگیرند و بايد اعالمیه محرمانه نگهداشتن دادهها که نشاندهنده مسئولیت کارکنان در قبال محرمانه بودن
اطالعات تحت قوانین آمار رسمی است را امضاء کند.
 .7جلوگیری از بروز و افشای اطالعاتی که میتواند افراد را در خروجیهای آماری شناسايی کند.
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 .3-4نگاهی به آمار بخش دفاع فرانسه
در فرانسه جمعآوری آمارهای بخش دفاعی در اختیار وزارت دفاع هست .جمعآوری سرشماری از کارکنان
نظامی و دادههای مربوط به اين بخش توسط وزارت دفاع جمعآوری شده و در اختیار بخش آمار فرانسه قرار
میگیرد .اطالعات مالی مربوط به قراردادهای نظامی و بخش دفاعی نیز از طريق پايگاه ويژهای که در اختیار
خود وزارت دفاع میباشد ،اطالعات جمعآوری شده و در محاسبه حسابهای اقماری بخش دفاع نیز مورد
استفاده قرار میگیرد .عالوه بر مقايسه حسابهای اقماری ،برای محاسبات ملی ،هزينههای دولت،تولید
شرکتهای مرتبط با نیروهای مسلح نیز اطالعات میشود .همچنین بخش آماری وزارت دفاع کلیه دادوستد
و صادرات واردات تجهیزات نظامی را نیز جمعآوری کرده و با ديگر کشورها مورد تطبیق قرار میدهند .اين
بخش همچنین موظف است به کمیته تحقیقاتی متشکل از دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی جهت تجزيهوتحلیل
،داده و اطالعات را بهطور محرمانه در اختیار آنها قرار دهند.البته ضمن طبقهبندی کردن اطالعات و رعايت
ضوابط و طبق قواعد و قوانین محرمانه بودن اطالعات ،گزارش حسابهای مرتبط با حساب اقماری و
حسابهای ملی بهطور سرجمع در اختیار موسسه آمار فرانسه ( )2015قرار میگیرد.
 .4-4بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران و الزامات طراحی نظام آماری
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران از سه نهاد جداگانه يعنی ارتش ،سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تشکیل
میشود .همگی اين نیروها زير نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و رؤسای همه آنها توسط رهبر ايران
انتخاب میشود .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کار برنامهريزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی
را بر عهده دارد و بهطور مستقیم در عملیاتهای نظامی شرکت نمیکند ولی جزء نیروهای مسلح محسوب
میشود .با توجه به گستردگی بخش دفاع جمهوری اسالمی ايران الزم است تا برای هر يک از سازمانها و
نهادهای زيرمجموعه که در باال ذکر شدهاند برنامه و نظام آماری مختص آنان تدوين گردد ،سپس يک نظام
آماری جامعتر طراحی شود و نظام آماری هر يک از اجزا ،بهصورت جزئی از آن قرار گیرد.
اکنون برای تدوين هر يک از زيرمجموعههای بخش دفاع الزم است تا مواردی مورد بررسی قرار گیرد و
شاخصها و مالکهايی تعیین گردند تا در نهايت آيیننامهها و دستورالعملهايی برای اجرا تصويب شوند .اين
موارد عبارتند از:
الف) شناخت و تحلیل ارتباطات داخلی و خارجی سازمان و تبادلهای دادهای.
ب) بررسی و تحلیل نحوه شناسايی نیازهای آماری ذينفعان.
ج) تعريف نیاز ،انواع نیازها ،شناسايی نیاز ،تکنیکهای نیازسنجی در سازمانها و نیازسنجی.
د) شناسايی امکانات موجود فناوری اطالعات و ارايه شناسنامه سامانههای اطالعاتی موجود سازمان از قبیل:
سیستمهای پردازش تراکنش ()Transaction Process Systems-TPSs
سیستمهای مديريت اطالعات )(Management Information Systems - MISS
سیستمهای پشتیبانی تصمیم ()Decision Support Systems- DSSs
سیستمهای اطالعات اجرايی ()Executive Information Systems-EISs
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ه) تحلیل اهداف و برنامهها و استراتژیهای موجود سازمان در نظام آمار شامل برنامهريزی راهبردی و فرايند
برنامه ريزی استراتژيک.
و) فرايند  10گامی تولید داده و آمار در يک سازمان.
ز) تحلیل ساختار سازمانی شامل چشمانداز ،مأموريت ،بیانیه و اهداف.
ح) تحلیل سامانههای موجود سازمان از نظر کمی و کیفی.
ط) تحلیل امکانات و توانمندیهای سازمان در فرايند تولید ،ذخیره سازی ،انتشار آمار و منابع انسانی.
الزم به ذکر است که در دنیای امروزی ،ديگر نفت بهعنوان منبع قدرت و ثروت مطرح نیست بلکه داده و
اطالعات خود را در سطح باالتری از نفت و مواد ديگر قرار دادهاند .بهطوری کشورهای توسعهيافته با سرمايه-
گذاری بر روی پايگاههای دادهای و اطالعاتی قصد دارند دست برتر را در معادالت جهانی داشته باشند .بنابراين
از يکسو طراحی نظام آماری و دادهای می تواند ما را همگام با دنیا پیش ببرد و از سوی ديگر نیازهای ما را
برطرف کند و صرفهجويیهای اقتصادی مختلف برايمان به همراه داشته باشد .بهعنوان مثال با تدوين ،طراحی
و اجرای چنین نظامهايی میتوان از موازیکاریها و کارهای اضافه جلوگیری کرد و در زمان و هزينه صرفه-
جويی کرد .بخش دفاع نیز از اين قاعده مستثنی نیست .بخش و صنعت دفاع هر کشور ،يکی از پیشروترين
بخشهای اقتصادی کشور هستند که با اجرای چنین طرحهايی میتوان در بهبود اقتصادی هر چه بیشتر اين
بخش همت گمارد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
يکی از مهمترين مراحل برای دنبال کردن سیاستگذاری صحیح در هر مجموعه داشتن آمار و اطالعات
دقیق آن بخش است ،آمارهای بخش اقتصادی کشور در قالب سیستم حسابهای ملی  ) SNA(1اندازهگیری
میشود .هدف از طراحی نظام آماری و تهیه و تدوين حسابهای ملی ،محاسبه مهمترين متغیرهای جريانهای
اقتصادی نظیر تولید ،مصرف ،تشکیل سرمايه ،صادرات ،واردات و درآمد ،در يک دوره زمانی معین و اندازهگیری
مهمترين متغیرهای اقتصادی ،موجودی منابع نظیر ثروت ،دارايی و بدهی ،در مقطعی از زمان است که از طريق
آنها میتوان وضعیت اقتصادی کشور را در آن دوره يا مقطع زمانی به تصوير کشید .تهیه و تدوين آمار
حسابهای ملی در کشورهای مختلف ،بر اساس چارچوب سیستم حسابهای ملی پیشنهاد شده توسط سازمان
ملل متحد انجام میشود .از آنجا که حسابهای ملی شاخصهای اقتصادی همه بخشها در کل کشور را
مدنظر قرار میدهد و بهمنظور بررسی بخشهای مختلف اقتصاد ،حسابهای اقماری تعريف شده است.
حسابهای اقماری شکل گستردهتر و انعطافپذيرتری از حسابهای ملی است و به سیستم محوری SNA
مرتبط است اما با آن فرق دارد .به طورکلی دو نوع حساب اقماری وجود دارد ،که عبارتند از:
 .1نخستین نوع آن عمدتاً حسابهای ويژهای را برای زمینه مشخصی نظیر مخارج آموزش،گردشگری و حفاظت
محیطزيست پوشش میدهند و میتوان آنها را بهصورت گسترش حسابهای کلیدی سیستم در نظر گرفت.
System of National Accounts

1
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اين حسابها ممکن است با سیستم محوری حسابهای ملی تفاوتهايی داشته باشند ولی تعاريف زيربنايی
 SNAرا بهصورت بنیادی تغییر نمیدهند .دلیل اصلی برای ايجاد اين نوع حسابها اين است که همهی
جزئیات مربوط به همهی بخشهای مورد توجه را در برمیگیرد که اگر آنها بهعنوان قسمتی از سیستم استاندارد
درنظرگرفته شوند فقط ممکن است بار آن را بیش از حد اضافه کنند و توجه را از ويژگیهای اصلی کل حسابها
منحرف سازند .بسیاری از عناصری که در حسابهای اقماری نشان داده میشوند در حسابهای محوری از
نظرها پنهان هستند .چه آنهايی که در تهیه حسابهای محوری به طور صريح برآورد شده ولی در ارقام کلیتر
ادغام شدهاند ،چه آنهايی که اجزای ضمنی تراکنشهايی هستند که به طور يکجا برآورد شدهاند.
 .2نوع دوم تحلیلهای اقماری به طور عمده بر مفاهیم جايگزين مفاهیم سیستم حسابهای ملی استوار است.
اينها شامل محدوده متفاوت تولید ،گسترش مفهوم مصرف يا تشکیل سرمايه ،گسترش دامنه دارايیها و غیره
هستند .اغلب اين امکان وجود دارد که بهطور همزمان تعدادی مفاهیم جايگزين مورد استفاده قرار گیرند .دلیل
تهیه حسابهای اقماری اين است که در اين حسابها همهی جزئیات مربوط به بخش مورد توجه را در بر
میگیرد .بسیاری از عناصری که در حسابهای اقماری نشان داده میشود در حسابهای ملی از نظر پنهان
میماند لذا ضروری است بخشهای مختلف با توجه به نیاز و به منظور سیاستگذاریهای هرچه بهتر در
مجموعه خود و ارزيابی عملکرد سیاستهای گذشته ،تهیه حسابهای اقماری را در دستور کار قرار دهند .بديهی
است هرچه اين اطالعات دقیقتر ،به روزتر و با تفصیل بیشتر حاصل شود سیاستگذاریها در بخش دفاع
کشور مؤثرتر خواهد بود .به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس اسناد باالدستی و از جمله سیاستهای
کلی مربوط به بخش نیروهای مسلح کشور طی برنامههای پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه اجتماعی
اقتصادی و بهتبع آن بهبود ،تقويت بنیه بخش نیروهای مسلح و مطالعه ابعاد مختلف اثرگذاری اين بخش در
سطح کل کشور ،تهیه و تدوين حساب اقماری بخش نیروهای مسلح کشور پیشنهاد میشود.
بطورکلی آمار و اطالعات اقتصادی و شاخصهای مرتبط بخش نیروهای مسلح مانند بخشهای معمول اقتصاد
نظیر صنعت ،کشاورزی و ...به سادگی قابل اندازهگیری نیست ،لذا با عنايت به مواردی که در فوق اشاره شد،
اهمیت اصلی طراحی نظام آماری و حساب اقماری نیروهای مسلح کمک به شناخت ظرفیت موجود و اندازهگیری
بهرهوری است و از طرفی با ايجاد پايگاه سازمان آماری دادهها و اطالعات ،بتوان بهطور مستمر بهرهوری را
مورد پايش و نظارت قرارداد.
يکی از موضوعات مهم در برنامهريزی و تصمیمگیری چه در سطح کالن و چه در سطح بخشی و خرد ،داشتن
آمار و اطالعات درست و بهنگام میباشد .نظام آماری رسمی کشور با ارائه اطالعات در مورد وضعیت اقتصادی،
جمعیتی ،اجتماعی و زيستمحیطی جزئی ضروری از سیستم اطالعاتی يک جامعه را فراهم میسازد که هم
دولت ،هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره میبرند .لذا فرض بر اين است که آن دسته از آمارهای
رسمی که سودمندی آنها در عمل به اثبات رسیده است توسط مؤسسات آمارهای رسمی تهیه شده و بدون
هیچگونه تبعیضی در اختیار محققان  ،برنامهريزان و عالقهمندان قرار گیرد تا به اين وسیله بتوان برنامهريزی
درستی را انجام داد .منظور از آمار در بخش دفاع مجموعه سازمانها ،ادارات و دستگاههای وابسته به اين بخش
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هستند که به جمعآوری آمار ،پردازش دادهها ،انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند .نظام آماری در
بخش دفاع میتواند هم بهصورت متمرکز و هم بهصورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند.
در مطالعات اخیر شاهد میزان افزايش توجه عمومی به هزينههای بخش نیروهای مسلح و نقش آن در تولید
ناخالص داخلی بودهايم .بخش نیروهای مسلح عالوه بر ايجاد ارزش افزوده قابلتوجه در بخش دفاع موجب
ايجاد زنجیرهای از ارزش افزوده در کل اقتصاد میشود که اين جنبه مثبت از صنايع نیروهای مسلح تاکنون
مورد محاسبه و ارزشگذاری قرارگرفته است .جنبه ديگری که از نظر اقتصادی نیازمند تحقیق و بررسی است
میزان بهرهوری نیروی کار در صنايع وابسته به نیروهای مسلح و مقايسه آن با بهرهوری ديگر رشته فعالیتها
در داخل و خارج کشور است .از آنجا که حسابهای ملی ،شاخصهای اقتصادی همه بخشها در کل کشور را
مدنظر قرار میدهد بهمنظور بررسی بخشهای مختلف اقتصاد حسابهای اقماری تعريف شده است .دلیل تهیه
حسابهای اقماری اين است که در اين حسابها همهی جزئیات مربوط به بخش مورد توجه را در بر میگیرد.
در واقع بسیاری از عناصری که در حسابهای اقماری نشان داده میشود در حسابهای ملی از نظر پنهان
میماند.
نتیجه اين بررسی نشان داده است که در سال  2016هزينههای دفاع به میزان  ٪1/3از تولید ناخالص داخلی
برای اتحاديه اروپا بود .بررسی حسابهای بخش دفاع در اقتصاد ايران نشان داده است که سهم ارزش افزوده
بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش افزوده  % 2/4صد در سال  1390بوده که اين عدد به  % 2/68در
سال  1394افزايش يافته است.
از آنجايیکه در دهههای اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجههای کالنی را در نظر
گرفتهاند و اين بخش را مورد توجه قرار دادهاند ،پیشنهاد میشود نظام آماری و دادهای بخش دفاع بهعنوان نیاز
اساسی کشور تلقی شود .توجه به اين بخش میتواند تأثیر بسیار زيادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.
همچنین بخش نیروهای مسلح عالوه بر ايجاد ارزش افزوده قابل توجه در بخش دفاع موجب ايجاد زنجیرهای
از ارزش افزوده درکل اقتصاد و بهکارگیری فنآوریهای جديد در عرصه اقتصاد میشود که از اين منظر تهیه
آمارهای مرتبط با هزينههای دفاعی و هزينههای بخش نیروهای مسلح و نقش آن در اقتصاد اجتناب ناپذير
است.
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