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پیشگفتار مؤسسه

کدگذاری اقالم و مشاغل و فعالیت های بانک اطالعاتی سازمان 
ISCO و ISIC تأمین اجتماعی براساس استاندارد

برخـورداری از اطالعـات صحیح، دقیق و به هنـگام یکی از نیازهای 
اصلـی مدیـران در هـر سـازمانی می باشـد. بـه تعبیر بسـیاری از 
تئوریسـین های مدیریت، سـازمانی که دارای اطالعـات دقیق تری 
باشـد عمـاًل دارای ثروت بیشـتری خواهد بـود و از قبـل آن اقتدار 
بیشـتری خواهد داشت. دسـتیابی به اطالعات و آمار دقیق مستلزم 
بکارگیـری ابـزار و روش هـای علمـی کارا و مؤثر می باشـد. یکی 
از ایـن ابزارهـای کارآمـد، اسـتفاده از سیسـتم های طبقه بنـدی و 
کدگـذاری اقـالم آماری، خدماتی و فعالیت ها اسـت. این سیسـتم 
بـه عنـوان یکـی از زیـر سـاخت ها و ابزارهـای اصلـی مدیریت بر 

فعالیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی به حسـاب می آید.

 کدگـذاری خدمـات و فعالیت هـا، فراینـد شناسـایی، طبقه بنـدی و 
تعییـن کد برای کلیه فعالیت ها بـوده و بکارگیری ایـن نظام می تواند 
دسترسـی به کلیه خدمات و فعالیت های اقتصادی اجتماعی را فراهم 
نمایـد. معموالًحـوزه کاربـردی سیسـتم های طبقه بنـدی و کدگذاری 
بین المللـی و ملـی دسـته بندی می شـود. در حـوزه  در دو سـطح 
بین المللـی سیسـتم های SITC ، CPCT، ISCO، ISICوUNSPCS بـه 
عنـوان نظام های طبقه بنـدی مورد اقبال جامعـه بین المللی قرارگرفته 
و کشـورهای مختلف از این سیسـتم ها برای سـاماندهی فعالیت های 
اقتصـادی، خدماتـی و کاالیـی خود اسـتفاده نموده اند. در سـطح ملی 
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نیـز  برخـی از کشـورها از سیسـتم های مختلفـی از جملـه  CUA،  PSSCC  همین 
وظیفـه را دنبـال کردند،گرچـه در مراحـل بعـدی به سـمت نظام هـای بین المللی 
پیـش رفتند. بسـیاری از سـازمان های بین المللـی از جمله سـازمان بین المللی کار 
)ILO( نظـام ISIC  را پایـه ای بـرای ایجـاد طبقه بنـدی فعالیت های ملـی خود بکار 
گرفتـه اسـت. در ایران، مرکز آمار و سـازمان مدیریت و برنامه ریـزی نیز از نظام 

ISIC ،  CPCو HC  اسـتفاده می کننـد. 

ضـرورت ایجاد چنین نظامی برای سـازمان تامین اجتماعی که با فعالیت های متنوع 
و مختلفی روبرو می باشـد معاونت محترم اقتصادی و برنامه ریزی سـازمان را بر آن 
داشـت تا از ظرفیت مؤسسـه عالی پژوهش برای مطالعه، بررسـی و استقرار سیستم 
کدگذاری اسـتفاده نماید. مؤسسـه با بهره گیری از کارشناسـان زبـده در یک فرایند 
همـکاری مشـترک با سـازمان به این موضـوع پرداخـت. آنچه که پیـش رو دارید 
نتیجه این کار مشـترک اسـت.  بر خـود الزم می دانم از کلیه همـکاران عزیزی که 
در ایـن فراینـد مسـاعدت الزم را به عمل آوردنـد از جمله، دفتر آمار و محاسـبات 
اقتصـادی و اجتماعـی، اداره کل نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی، اداره کل درآمد 
حـق بیمـه، اداره کل امور فنی بیمه شـدگان و اداره کل امور فنی مسـتمری ها تشـکر 
به عمـل آورم، همچنیـن از گـروه مدیریت، حکمراویـی و فناوری که نظـارت کلی را 
بر عهده داشـتند تشـکر نمایـم. در خاتمه ذکر این مطلب الزم اسـت کـه این طرح 
جزء یکی از 15 تجربه موفق در اجالس منطقه ای تأمین اجتماعی آسـیا و اقیانوسـیه 

در سـال ٢٠1٨ بـود کـه موفق به دریافـت گواهی گردید.
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
پاییز 97
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رسـیدن بـه داده هـا و اطالعات صحیح مسـتلزم در اختیارداشـتن 
ابزارهـا و فرایندهای مناسـب در ثبت و جمع آوری آن ها می باشـد. 
در همیـن راسـتا، به کارگیـری و اسـتفاده از روش هـای کدگذاری 
بـرای برخـی داده ها که امکان طبقه بنـدی برای آن ها وجـود دارد، 
می توانـد داشـبوردهای اطالعاتـی مدیریتـی مناسـبی را در اختیار 
مدیـران و تصمیم گیـران قرار دهـد. نمونـه ای از این گونـه داده ها 
کـه می توانـد از طبقه بندی های اسـتاندارد تبعیت کـرده و اهداف 
ازپیش تعیین شـده را بهتـر کنترل نمایـد، فعالیت هـای اقتصادی و 

هستند. مشاغل 

کدگـذاری داده هـای آمـاری یکی از مراحل حسـاس و بـا اهمیت در 
فرایند فعالیت های آماری اسـت.  در این مرحله، بخشـی از اطالعات 
کلیـدی و مهـم طـی فرایند خاصـی به کد تبدیل می شـوند تـا ورود 
اطالعات و اسـتخراج نتایج با سـرعت و دقت بیش تری انجام شـود.

کدگذاری مشـاغل، رشـته فعالیت ها، کاالها، علل فوت و بیمـاری و... 
در آمارگیری هـای مرکـز آمار ایـران و آمارهای ثبتی تولیدشـده در 
دسـتگاه ها با اسـتفاده از دسـتورالعمل ها و اسـتانداردهای بین المللی از 

جملـه فعالیت هـای صورت گرفته در ایران اسـت.

از مواردی که به عنوان زیرسـاخت نقشـة اسـتراتژی سـازمان تأمین 

مقدمه

کدگذاری اقالم و مشاغل و فعالیت های بانک اطالعاتی سازمان 
ISCO و ISIC تأمین اجتماعی براساس استاندارد
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اجتماعـی مشـخص شـده، اسـتفاده از کدگـذاری اطالعاتی اقالمی اسـت که بتوان 
براسـاس آن مشـکالت ناشـی از عـدم تطبیـق و مقایسـة برخـی از شـاخص های 
عملکردی در سـطح ملی و بین المللی را مرتفع نموده و با پاسـخگویی دقیق آماری 
بـه نیازهـای درونـی و بیرونی از این طریـق، احتمال تصمیم گیری های نادرسـت در 

حوزه هـای عملکـردی را به حداقل رسـاند.

آنچـه در ایـن میـان به عنـوان مسـئله تعریـف می شـود، عـدم امـکان کدگذاری 
اقـالم موردنظـر در زمان ثبت اطالعات می باشـد. ثبت اطالعات فـردی، کارگاهی 
و... به صـورت خوداظهـاری بـوده کـه در ایـن فراینـد، عـدم آشـنایی اظهارکنندة 
اطالعـات بـا طبقه بندی هـای اسـتاندارد، مسـئلة تعریـف فراینـد کدگـذاری را 

به وجـود مـی آورد.

فراینـد کدگـذاری و تولیـد کد اسـتاندارد منطبق بـا سـاختارهای بین المللی و طی 
مراحـل آن بایـد به درسـتی انجـام پذیرد. مطالـب منـدرج و بخش های مختلف 
این گزارش حاوی بررسـی و تطبیق های انجام شـده اسـت که مراحل کامل تولید 
داده های بنیانی سـازمان تأمین اجتماعی را میسـر می سـازد. در بخش های مختلف 
ایـن گـزارش تاریخچه تولیـد هر بخش و نحـوه انجام آن را معرفـی می کند. نکته 
حائـز اهمیـت در ایـن گزارش آن اسـت که مراحـل تولید داده ها قبالً تولید شـده 
و در اینجـا مراحـل آن مجـدداً برای خواننده تشـریح شـده اسـت. به منظور درک 

اولیـه، خالصـه هربخش و کارکردهای آن در زیر تشـریح می شـود. 

در بخـش اول اهـداف و اهمیـت موضوع بررسـی شـده و به اهم دالیـل ضرورت 
به کارگیـری اسـتانداردهای آمـاری و علل تولید داده های اسـتاندارد اشـاره شـده 

است.

در بخـش دوم مفاهیـم کدگـذاری و فراینـد کددهـی، طبقه بندی هـا ، طبقه بنـدی 
اسـتاندارد فعالیت هـای اقتصادی، طبقه بندی اسـتاندارد بین المللی مشـاغل به طور 
کامل تشـریح شـده اسـت. در این بخش جزئیات طبقه بندی ها تشـریح شـده اند. 
علـل انتخـاب این طبقه بندی و روش هـای کدگذاری و فراینـد تولید عناوین متنی 
بـه سـاختار طبقه بندی مرتبـط، آغازی بـرای چگونگی تولیـد داده هـا را در اختیار 

می دهد.  قـرار 
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در بخـش سـوم اسـتراتژی تولیـد داده هـا و تدویـن روش و تطبیق اسـتانداردهای 
طبقه بنـدی را تشـریح می کنـد. راهـکار انجـام ایـن اسـتراتژی ایجـاد نرم افـزار 
کدگـذاری جهـت تطبیـق عناویـن موجـود در سـازمان و تبدیـل ایـن داده هـا به 
اسـتانداردهای طبقه بنـدی پذیرش شـده و منتخب اسـت. مراحل تولیـد نرم افزار 
و فرایندهـای عملیاتـی و کنترلـی ایـن نرم افـزار به دقت صورت بررسـی شـده و 

تسـت های الزم جهـت تولیـد آن صـورت گرفـت اسـت.

دربخـش چهارم نتایـج حاصل از داده هـای نرم افزاری پـس از طی مراحل کنترلی 
و تأییدشـده مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. در این بخـش نتایج به 
دقت بررسـی و تحلیل شـده اسـت. نموارها و جـداول این بخش گویـای نواقص و 

کاسـتی ها در تولید داده بوده اسـت. 

در بخـش پنجم علل نواقص و مشـکالت داده های تولیدشـده بررسـی می شـود و 
در نهایت در بخش ششـم راهکارهای پیشـنهادی و چگونگی بهبـود و نهایی کردن 

داده ها و اسـتفاده از آن مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 

پیوسـت 1 چگونگی اسـتفاده از نرم افزار کدگذاری و راهنمای مورداستفاده کاربران 
این سیسـتم را تشـریح می کند. در پیوسـت ٢ میزان خطا و علل خطای کدگذاری 
توسـط کاربـران مـورد بحث قـرار می گیرد. این پیوسـت تعـداد نمونـه قابل قبول 

بـرای بازبینی کد و خطـای قابل قبـول را انتخاب می کند.
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 بخش اول

 اهداف و اهمیت موضوع

سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان کشـورها عمومـاً بـرای تصمیم گیری های خود 
نیـاز بـه داده هـای واقعـی دارنـد کـه در زمان مناسـب به دسـت آن ها برسـد 
و بتواننـد از آن هـا در تصمیم گیری هـا اسـتفاده نماینـد. این داده ها معمـوالً از 
طریـق نظام هـای طبقه بنـدی و کدگـذاری اقـالم پرسشـنامه به دسـت می آید. 
طبقه بنـدی و کدگـذاری داده ها سـبب بهبود بهره بـرداری از آمارهـا و افزایش 
کارایـی تصمیم گیری هـا و برنامه ریزی هـا می شـود. عـالوه بـر آن کدگـذاری 
داده هـا ضمـن ایجاد یک زبان مشـترک، مقایسـه پذیری آمارها در سـطح ملی 
و بین المللـی را نیـز فراهـم مـی آورد. کدگـذاری اطالعـات و داده هـای آماری 
یکـی از مراحـل حسـاس و با اهمیـت در فراینـد فعالیت های آماری اسـت. در 
ایـن مرحلـه بخشـی از اطالعـات کلیـدی و مهـم، طـی فراینـد خاصـی به کد 
تبدیل می شـوند تا ورود اطالعات و اسـتخراج نتایج با سـرعت و دقت بیشـتری 
انجـام شـود. کد، مجموعـه ای از نمادها اسـت کـه باعث ایجاد زبان مشـترک 
در بیـن کاربران داده ها می شـود و معموالً شـامل یک یا چنـد کاراکتر الفبایی، 
عـددی یـا الفبایی/عددی اسـت که بـه هر یـک از رده های طبقه بندی نسـبت 
داده می شـود. هـر کـد منحصـراً بـرای یـک رده خـاص داخـل طبقه بنـدی به 
کارگرفتـه می شـود و درصورتی کـه آن رده خـاص تغییـر کنـد، کد نیـز باید 

تغییـر یابـد.

در حـال حاضر سـاختار کد شـغلی بیمه شـدگان و کـد فعالیت اقتصادی سـازمان 
تأمین اجتماعی نامنظم اسـت و عنوان شغل بیمه شـده براساس درخواست کارفرما 
بـه سیسـتم اطالعاتـی اضافـه می گـردد و به هیـچ وجـه از طبقه بندی اسـتاندارد 
تبعیـت نمی کنـد. این امر سـازمان را با مشـکالتی از جمله عدم تطبیق و مقایسـة 
برخـی از شـاخص های عملکردی در سـطح ملـی و بین المللی و تقلیل پاسـخگویی 
دقیـق آمـاری به نیازهـای درونی و برونـی مواجه می کند. از طرفی زمینه و بسـتر 
تخلـف و تقلـب را در حوزه هـای عملکـردی از جمله بازنشسـتگی پیـش از موعد، 

مشـاغل مشـمول دسـتمزد مقطوع، بیمة بیکاری و ... فراهم نموده اسـت.
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تکمیـل چرخـة فعالیت های خرد و کالن در دسـتگاه ها، مسـتلزم تبـادل اطالعات 
آن هـا بـا یکدیگـر می باشـد تـا بتواننـد توانایـی الزم به منظـور تکمیـل اطالعات 
یکدیگـر و تصمیم گیـری مناسـب تر را داشـته باشـند. ایـن امـر از طریـق وجـود 
داده هـای اسـتاندارد امـکان پیونـد اطالعاتـی را بـه وجـود مـی آورد. همچنیـن 
جهـت مقایسـه پذیری آمارها در سـطح ملـی و بین المللـی و اسـتفاده از تجارب و 
تخصص هـای سـازمان های ذی ربـط، از جملـه دالیـل نیـاز به سیسـتم کدگذاری 

است. یکسـان 

آنچـه در ایـن میـان به عنـوان مسـئله تعریـف می شـود، عـدم امـکان کدگذاری 
اقـالم موردنظـر در زمان ثبت اطالعات می باشـد. ثبت اطالعات فـردی، کارگاهی 
و... به صـورت خوداظهـاری بـوده کـه در ایـن فراینـد، عـدم آشـنایی اظهارکنندة 
اطالعـات بـا طبقه بندی هـای اسـتاندارد، مسـئلة تعریف فراینـد کدگـذاری را به 

وجود مـی آورد.

بخـش مهمی از تفاوت هـای موجود در نتایـج طرح ها و گزارش های آماری ناشـی 
از یکسـان نبـودن تعاریف و مفاهیـم و طبقه بندی های مورد اسـتفاده در تولید آمار 
اسـت. این موضـوع موجب بروز مشـکالت متعددی مانند عدم مقایسـه پذیری و 
جمع پذیـری آمارهـا، وقفه در سـری های زمانی، اتـالف منابع مالی و انسـانی و در 

نهایـت کاهش اعتماد عمومی نسـبت به آمار منتشـره می شـود.

اصـالح کدینـگ اطالعاتی سـازمان در هـر زمینه ای که اسـتاندارد آن در کشـور 
موجـود اسـت به صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه کاهـش بهـای تمام شـدة 
خدمـات و افزایـش منابـع سـازمان منجر خواهد شـد. وجـود کدینگ اسـتاندارد 
در سیسـتم سـازمان عالوه بر اینکه سـازمان را در پاسـخگویی به مخاطبان کمک 
می نمایـد، تعریف روشـنی از مفاهیم موضوع در دسـترس قـرار می دهد که نتیجة 

آن به حداقل رسـاندن زمینه هـای تخلـف می باشـد.

طبقه بندی هـای آمـاری به عنـوان چارچوبی اسـتاندارد و مقایسـه پذیر بـرای ارائة 
منظـم جریان هـای اقتصـادی و نیـز به منزلـة ابـزاری مطمئـن بـرای نشـان دادن 

کمبودهـا و نقایـص آمـار و اطالعـات به کار مـی رود.
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به طـور خالصـه اهـم دالیل ضـرورت به کارگیری اسـتانداردهای آماری به شـرح 
ذیل می باشـد:

 1( جلوگیری از برداشت های متفاوت از موضوع های یکسان

 ٢( افزایش جمع پذیری و مقایسه پذیری آمارها در سطح ملی و بین المللی

 ٣( دسترسی به اطالعات به هنگام و به موقع

 4( افزایش اعتماد عمومی به آمار ارائه شده

 5( اصالح روش های نامناسب گردآوری داده ها

 6( جلوگیری از دوباره کاری ها

 7( ارائة داده ها به شفاف ترین حد ممکن

 ٨( بهبود کیفیت داده ها

 بخش دوم 

استاندارد های مورد استفاده در طبقه  بندی

مطابـق مـواد 3 و 8  قانـون مرکز آمار ایـران1، استانداردسـازی طبقه بندی ها از 
طریق آن مرکز صورت پذیرفته و کلیة دسـتگاه های اجرایی، مؤسسـات دولتی 
و شـرکت های وابسـته، موظف بـه به کارگیری طبقه بندی های اسـتاندارد مرکز 
آمار ایران می باشـند. بنابراین مرجع اسـتفاده از اسـتاندارد مشخص نیز در این 
زمینـه طبـق قانون نیز مشـخص بـوده و وجـود دارد کـه فرایند این امـر را نیز 

تسهیل می کنـد.

شـناخت اسـتاندارد موردنیـاز و چگونگی تبدیل و توسـعه متون مورد اسـتفاده در 
سـازمان مسـتلزم بررسـی و اطـالع از اسـتاندارد طبقه بندی هـا و نحـوه کد کردن 
1.   مـاده 3 قوانیـن و مقـررات و آئین نامه های نظام آماری کشـور : تهیـه تعاریف و تعیین مفاهیم، 

معیارهـا و طبقـه بندی هـای آمـاری بـه عهـده مرکـز آمـار ایـران اسـت. مـاده8 قوانیـن و مقـررات و 
آئیـن نامـه هـاي نظـام آمـاري کشـور: تمامـی وزارتخانه هـا و موسسـات دولتی و وابسـته بـه دولت 
و رشکتهـای دولتـی موظفنـد در انجـام آمارگیری هـا از تعاریف، مفاهیـم، روش هـا، معیارها و طبقه 

بنديهـای آمـاری مرکز آمـار ایران تبعیـت نمایند.
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ایـن  متـون در قالـب سـاختار منسـجم طبقه بندی هـا اسـت. لـذا ابتدا به بررسـی 
موضـوع کدگذاری پرداخته و سـپس سـاختار طبقه بندی های مورد اسـتفاده برای 

فعالیت هـای اقتصادی و مشـاغل تشـریح خواهد شـد.

 ٢-١-کدگذاری و فرایندهای تولید کد

کدگـذاری، فراینـد کددهـی بـه هر یـک از اقـالم بـا اسـتفاده از طبقه بندی ها 
اسـت.بهره گیری از طبقه بندی هـا و سیسـتم کدگذاری هـا در سـطوح ملـی 
و بین المللـی کارکردهـای متفاوتـی از جملـه صرفه جویـی در وقـت و هزینـه، 
افزایـش درجـه صحـت عملیـات کدگـذاری، امـکان همـکاری چندجانبـه 
بیـن کشـورها از طریـق ایجـاد زبـان مشـترک، تسـریع در تبـادل اطالعات و 
شناسـایی سـریع تر اقـالم، اسـتفاده از کمک ها و مشـاوره های فنـی و تخصصی 
سـازمان های بین المللـی ارائـه دهنده طبقه بندی هـا و سیاسـت های کدگذاری 
دارد.  عمده تریـن هـدف از ایجاد سیسـتم های کدگـذاری، افزایـش بهره وری، 
کنتـرل و جلوگیـری از بروز خطا، افزایش دقت و سـرعت عملیـات کدگذاری 

و صرفه جویـی اقتصـادی اسـت.

فعالیـت آمـاری از مرحلـه گـر دآوری داده هـا تا انتشـار نهایـی نتایـج، فرایندهای 
متفاوتـی را شـامل می شـود کـه هـر کدام بـا خطاهایـی روبـه رو اسـت. خطاهای 
پـردازش بـا فرصت هایـی که فنـاوری فراهم کرده اسـت ماننـد اسـتفاده از رایانه، 
تصویربـرداری و...  می توانند به حداقل برسـند، هرچنـد که اگر همین فناوری ها به 
دقـت مدیریت نشـوند خود می توانند خطاهایـی را به وجود آورند. بـا برخورداری 
از شـیوه های جدیدتـر گـردآوری و ورود داده هـا، خطاهای داده آمایـی به طور قابل 
مالحظـه ای کاهـش می یابنـد. بـرای کمـک بـه کاهـش خطـای کدگـذاری نیـز 

می تـوان از روش کدگـذاری بـا کمـک رایانـه و یـا روش خودکار اسـتفاده کرد.

در گذشـته، نتایـج پاسـخ های متنـی طرح هـای آماری، معمـوالً به صورت دسـتی 
کدگـذاری می  شـد کـه ایـن کار، به خصـوص بـرای حجـم زیـاد داده هـا خیلـی 
وقت گیـر، هزینه  بـر و مسـتعد خطـا بـود. بـه همیـن علت، بـرای اینکـه عملیات 
کدگذاری تا حد امکان سـاده تر باشـد، مراکز آماری بسـیاری تصمیم به اسـتفاده 
از نرم افزارهـای کدگـذاری گرفتنـد. قسـمت اساسـی روش های کدگـذاری رایانه 
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ای، مبتنـی بـر فرهنـگ داده هـا  اسـت که شـامل کلمات یـا اصطالحـات مربوط 
بـه کدگـذاری می باشـد. فرهنـگ داده هـا، شـامل شـرح کدهـای طبقه بندی های 
رسـمی، به عالوه پاسـخ های تجربی که از طرح های گذشـته یا مطالعات آزمایشـی 
به دسـت آمده انـد می باشـد کـه در تعییـن کدهـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
در شـصت سـال اخیـر کمیته سرشـماری ایاالت متحـده، سیسـتم های کدگذاری 
مختلفی را ایجاد کرده اند و فرهنگ داده ها را بر اسـاس نمونه بزرگی از پاسـخ های 
تشـریحی کـه به وسـیله کارشناسـان به صورت دسـتی کدگـذاری شـده اند، تهیه 
کـرده اسـت.  یکی از سیسـتم های کدگذاری مورد اسـتفاده، به این صورت اسـت 
کـه رایانـه فایـل فرهنگ داده هـا را به منظور یافتن پاسـخ های متنی پرسشـنامه ها 
جسـتجو می کنـد و در صـورت یافتـن، کدهـای منحصـر به فـرد آن هـا را نمایش 
می دهـد. کدگذاری به وسـیله الگوریتـم دیگری که الگوریتم توزین نامیده می شـود 
نیـز انجـام می شـود. در این الگوریتـم برای هر کلمـه ورودی، وزنـی درنظر گرفته 
می شـود کـه ایـن وزن میـزان اهمیـت کلمه را نشـان می دهـد. محاسـبه وزن بر 
اسـاس فراوانـی رخ دادن هـر کلمـه در فرهنگ داده ها اسـت. سـپس رایانه برای 
پاسـخ تشـریحی ورودی، فرهنـگ داده هـا را جسـتجو کـرده و اگر کلمـه تطبیقی 
مناسـبی پیـدا نکـرد شـرح کدهایی را که شـبیه بـه کلمـه ورودی اسـت، تحلیل 
می کنـد و مـوردی را کـه دارای وزن زیادتـری اسـت، انتخاب می کنـد و به عنوان 
انطبـاق جزئـی می پذیرد. امـروزه کدگذاری بسـته به میـزان اسـتفاده از رایانه در 

طـی فراینـد کد دهـی، معمـوالً بـه دو روش زیر انجام می شـود: 

 )AC1( کدگذاری خودکار )الف

)CACب(  کدگذاری به کمک رایانه )٢

در کدگـذاری خـودکار، رایانـه برای پاسـخ های تشـریحی، کد تعییـن می کند. در 
ایـن تکنیـک نمی توان انتظار داشـت کـه برای همه شـرح کدها، کد تعیین شـود. 
پـس یـک روش کدگـذاری دسـتی یـا کدگذاری بـه کمـک رایانه نیاز اسـت که 
بعـد از ایـن مرحله به پاسـخهای کدگذاری نشـده، کد مناسـب اختصـاص دهد.

در کدگـذاری بـه کمـک رایانـه، کدگـذار با همـکاری متقابـل رایانه کد مناسـب 
1. Automated Coding
2. Computer Assisted Coding
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را تعییـن می کنـد. به طوری کـه رایانـه، کدگـذار را بـرای جسـتجوی کـد عبارات 
ورودی در فرهنـگ داده هـا1 هدایـت می کنـد. بـرای مثـال کدگـذار شـرح کد را 
در رایانـه وارد می کنـد. رایانـه بـرای کدگذار تمـام توضیحات موجـود درفرهنگ 
داده هـا را کـه می توانـد بـا عبارت ورودی منطبق باشـد، نشـان می دهـد )اگر یک 
انطبـاق درسـت وجود داشـته باشـد فقط یـک توضیح نشـان داده می شـود( و در 
غیـر ایـن صورت، کدگـذار از میـان کدهای پیشـنهادی، کـد مناسـب را انتخاب 
می کنـد. می تـوان گفـت که مهم تریـن ویژگی سیسـتم رایانـه ای ترکیـب توانایی 

ذهنی و قـدرت رایانه اسـت. 

هـدف کدگـذاری خـودکار اسـتخراج یک کـد واحـد از فرهنگ داده هـا منطبق با 
عبـارت ورودی اسـت. اما کدگذاری رایانه ای کدهـای مختلف )با تفاوت های کمی 
از یکدیگـر( را نشـان می دهد. شـایان ذکر اسـت کـه کدگذار به صـورت متقابل با 
رایانـه کار می کنـد و به سـوی کدهـای نشان داده شـده هدایت می شـود و موردی 
را کـه مناسـب تر اسـت انتخاب می کنـد. مرحلـه کدگـذاری داده هـا می تواند در 
زمان هـای مختلف انجام شـود. کدگـذاری رایانه ای می تواند بعـد از مصاحبه انجام 
شـود یعنـی هنگامی کـه گـرد آوری داده ها به پایان رسـیده اسـت امـا کدگذاری 
رایانـه ای رامی توانـد در طـول مصاحبـه نیـز انجام شـود یعنـی به صـورت قدم به 

قدم بـا گـر دآوری داده ها.

 ٢-٢- طبقه بندی فعالیت های اقتصاد

2ISIC به عنـوان طبقه بنـدی اسـتاندارد فعالیت هـای اقتصـادی مولـد درنظـر 
گرفته شـده اسـت. هـدف عمدة ایـن طبقه بندی ارائـة مجموعـه ای از رده های 
فعالیتـی اسـت که هنگام تفکیـک آمارها بر حسـب این قبیـل فعالیت ها مورد 
اسـتفاده واقع شـود. بنابراین، هـدف طبقه بندی اسـتاندارد بین المللی فعالیت ها 
ایـن اسـت کـه ایـن مجموعـه از رده های فعالیـت را به گونـه ای ارائـه کند که 
بتـوان واحد هـای مسـتقل را بـر طبـق نـوع فعالیـت تا حـد امـکان طبقه بندی 
کـرد. تعریـف رده های ISIC با طرز سـازماندهی فرایند اقتصـادی در واحدها و 
نحـوة توصیف این فرایند در آمارهای اقتصادی مرتبط شـده اسـت. طبقه بندی 
1. Data Dictionary
2. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
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اسـتاندارد بین المللـی فعالیت هـای اقتصـادی )نسـخة 4( از 21 قسـمت، 88 
بخـش، 238 گروه و 419 طبقه تشـکیل شـده اسـت. 

طبقه بنـدي اسـتاندارد بین المللي تمامي فعالیت هـاي اقتصادي )ISIC( از سـاختاري 
منسـجم و یک دسـت براي طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي تشـکیل شـده اسـت 
کـه بـر پایه مجموعـه اي از مفهوم هـا، تعریف ها، اصـول و قواعد طبقه بنـدي مورد 
توافـق بین المللـي متکي اسـت. این طبقه بنـدي چارچوبـي فراگیر فراهم مي سـازد 
کـه داده هـاي اقتصـادي را مي تـوان درون آن به قالبـي گردآوری و گـزارش کرد 
کـه بـراي هدف هـاي تحلیـل، تصمیم گیـری و سیاسـت گذاري اقتصـادي طراحي 
شـده اسـت. سـاختار طبقه بنـدی، قالـب اسـتانداردي ارائـه می کنـد تـا اطالعات 
مفصـل دربـاره وضعیـت یک اقتصـاد با توجـه به اصـول و آگاهي هـاي اقتصادي، 

سـازمان داده شوند.

طبقه بنـدي در عمـل بـراي فراهم کردن جریان مداوم اطالعاتي اسـتفاده می شـود 
کـه بـراي پایـش، تحلیل و ارزشـیابي کارکرد یک اقتصـاد در گذر زمـان ضروري 
اسـت. افـزون بر کارایي اصلـي ISIC در آمـار و تحلیل هاي اقتصادي پیـرو آن، در 
جایـي کـه اطالعات باید بـراي فعالیت هـاي اقتصادي تعریف شـده، فراهم شـود 
ISIC به طـور روزافـزون براي هدف هـاي اداري همچون گـردآوری مالیات، صدور 

پروانـه کسـب و کار و غیره مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد.

بازنگـري چهـارم ISIC مربوط بـودن طبقه بنـدي را بـا بازتاب بهتر سـاختار کنوني 
اقتصـاد جهـان، شناسـایي فعالیت هـاي جدیـد که در بیسـت سـال گذشـته پدید 
آمده انـد و آسـان کـردن مقایسـه هاي بین المللـي بـا افزایـش مقایسـه پذیري بـا 

طبقه بندی هـاي محلـي موجـود افزایـش مي دهـد.

ISIC ٢-٢-١- پيشينه تاريخی 

نسـخه نخسـت طبقه بنـدي اسـتاندارد بین المللـي تمامـي فعالیت هـاي اقتصادي 
)ISIC( در سـال 194٨ تصویب شـد. در این راسـتا، شـوراي اقتصـادي و اجتماعي 
قطعنامـه VII( A( 149 را در تاریـخ ٢7 اوت 194٨ بـه شـرح زیـر تصویـب کرد: 

 ISIC چـه در سـطح کشـوري و چه در سـطح بین المللـي براي طبقه بنـدي داده ها 
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برحسـب نـوع فعالیت اقتصادي در زمینه هـاي آمارهاي اقتصـادي، همچون تولید 
یا درآمد ملي، اشـتغال، جمعیت و غیره مورد اسـتفاده گسـترده اي واقع شده است.  
شـماري از کشـورها ISIC را به عنـوان پایـه اي براي ایجـاد طبقه بندی هاي فعالیتي 
ملـي خـود به کارگرفته انـد. بـا اطمینـان از این که رسـته ها در سـطح هاي تفصیلي 
طبقه بندی هـاي ملـي، تـا جـاي ممکـن، تنها در یـک رسـته ISIC جـاي مي گیرند 
 ISIC مقایسـه پذیري اساسـي میـان طبقه بندی هاي فعالیتي بسـیاري از کشـورها و
به دسـت آمده اسـت. شـمار روزافزونـي از کشـورها طبقه بندی هـاي فعالیتي ملي 
خـود را بـر اسـاس ISIC تنظیـم کرده انـد یـا مي توانند سـري هاي آماري خـود را 
بـر طبـق ISIC ارائه کنند. سـازمان ملل متحد، سـازمان توسـعه صنعتي سـازمان 
ملل متحد )UNIDO(، سـازمان بین المللي کار )ILO(، سـازمان خواربار و کشاورزي 
سـازمان ملـل متحـد )FAO( ، سـازمان آموزشـي، علمـي و فرهنگي سـازمان ملل 
متحـد )UNESCO( و هیئت هـاي بین المللـي دیگـر  از  ISIC براي انتشـار و تحلیل 

داده هـاي آماري اسـتفاده می کنند.

بازنگري نخسـت )ISIC, Rev.1(، در دهمین نشسـت کمیسـیون آمار بررسي و در 
سـال  195٨منتشر شد.

بازنگري دوم )ISIC, Rev.2(، پس از بررسـي و تصویب پیشـنهادهایي براي بازنگري 
توسـط کمیسیون آمار در نشسـت پانزدهم آن، در سال 196٨ منتشر شد.

بازنگري سـوم )ISIC, Rev.3(، در نشسـت سي وسوم کمیسـیون آمار در سال ٢٠٠٢ 
بررسـي و تصویب و در سـال ٢٠٠4 منتشـر شد. نسخه روزآمدشـده بازنگري سوم 
بازنگري 1.٣ )ISIC, Rev.3( ، در نشسـت سـي و سـوم کمیسیون آمار در سال ٢٠٠٢ 

بررسـي، تصویب و در سـال ٢٠٠4 منتشر شد.

بازنگـري چهـارم )ISIC, Rev.4(، از زمـان انتشـار بازنگري سـوم تاکنون، سـاختار 
اقتصادي بسـیاري از کشـورها با شـتاب بي سـابقه اي دگرگون شـده اسـت. ظهور 
فناوري هـاي نـو و تقسـیم جدیـد کارهـا میان سـازمان ها، انـواع جدیـد فعالیت ها 
و شـکلهاي تـازه اي از صنایـع را به وجـود آورده کـه ارائه کننـدگان و کاربـران 
داده هـاي آمـاري را بـه چالـش مي کشـد. در پاسـخ بـه ایـن تقاضـاي در حـال 
رشـد، گـروه متخصـص در طبقه بندی هـاي بین المللـي اقتصـادي و اجتماعـي، در 
نشسـت چهـارم خـود در سـال1999 ، بـه بررسـي نیـاز بـه بازنگـري ISIC براي 
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بازتـاب بهتر سـاختارهاي تغییر یافتـه و نیازمندي هاي تحلیلي پرداخـت. با درک 
ایـن موضوع کـه بازنگري کامل براي انجام به زمان بیشـتري نیاز خواهد داشـت، 
گـروه متخصصان پیشـنهاد روزآمد شـدن بازنگري سـوم ISIC را مطـرح کرد که 
نتیجـه آن بازنگـري ٣.1 بـود کـه براي سـال ٢٠٠٢ زمان بندي شـد تـا به برخي 
نگراني هـاي کـم اهمیت تـر فـوري در مـورد طبقه بنـدي بپـردازد و در عیـن حال 

آغـاز آماده سـازي بازنگـري چهـارم ISIC باشـد کـه در سـال ٢٠٠6 کامل شـد.

ISIC ٢-٢-٢- ويژگی های اصلی طبقه بندی 

دامنـه ISIC به طـور کلـي دربرگیرنـده فعالیت هـاي تولیـدي، یعنـي فعالیت هـاي 
اقتصـادي در محـدوده، اسـت. چنـد مـورد اسـتثناً افـزوده شـده اسـت تـا امکان 
طبقه بنـدي تولیـد سیسـتم حسـابهاي ملـي )SNA(1 فعالیت هایي فراهم شـود که 
فراتـر از محـدوده تولیدند ولي براي سـایر انـواع گوناگون آمار اهمیـت دارند. این 
فعالیت هاي اقتصادي به سـاختاري سلسـله مراتبي داراي چهار سـطح از رسته هاي 
متقابالً ناسـازگار تقسـیم شـده اند که گردآوری، ارائه و تحلیل داده ها را در سـطح 
تفصیلـي اقتصـاد به شـکل اسـتاندارد و قابل مقایسـه بین المللي، آسـان مي سـازد. 
رسـته هاي باالتریـن سـطح، بخـش نامیـده می شـوند که رسـته هایي هسـتند که 
بـا حـروف الفبـا کدگـذاري شـده اند تا تحلیـل اقتصـادي را سـاده کنند. بخشـها 
تمـام طیـف فعالیت هـاي تولیـدي را بـه گروه بندي هـاي گسـترده اي همچـون 
 )C  (، »تولیدات صنعتـي« )بخشA( کشـاورزي، جنگلـداري و ماهیگیـري« بخش«
و » اطالعـات و ارتباطـات« )بخـش J ( تقسـیم می کننـد. طبقه بنـدي سـپس بـه 
رسـته هایي بـه ترتیـب جزئي تـر سـازمان  یافتـه اسـت که بـا عددها کدگـذاري 
شـده اند: قسـمت ها دو رقمـي، گروه ها سـه رقمي و در جزئي ترین سـطح، طبقه های 
چهاررقمـي. ایـن طبقه بنـدي بـراي طبقه بندي کـردن واحدهـاي آمـاري، همچون 
کارگاه هـا یـا بنگاه هـاي اقتصـادي بر حسـب فعالیت اقتصـادي که به طـور عمده 
بـه آن مي پردازنـد، اسـتفاده می شـود. در هر سـطح از ISIC چنان کـه در زیر آمده 
اسـت، هـر واحد آمـاري تنها به یک کـد ISIC نسـبت داده می شـود. مجموعه اي 
از واحدهـاي آمـاري کـه در یـک رسـته ISIC طبقه بنـدي می شـوند پـس از آن 
اغلـب به نـام یک فعالیت خوانده می شـوند، ماننـد »فعالیت مبلمـان« که به همه 
1. System of National Accounts 
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واحدهایـي گفته می شـود کـه در قسـمت ٣1 از  ISIC )تولید مبلمـان( طبقه بندي 
شـده اند یـا »فعالیـت ساخت و سـاز« کـه بـه همـه واحدهایـي گفتـه می شـود که 
در بخـش F از ISIC )سـاخت و سـاز( طبقه بنـدي شـده اند. ایـن رسـته بندي یـا 
تقسـیم بندي استانداردشـده مجموعـه اي کامـل از واحدهاي تولیـدي یک اقتصاد 
ISIC را بـه ابـزاري مهـم بـراي آمارهاي اقتصـادي - اجتماعي تبدیـل می کند که 

بایـد در مطابقت با سیسـتم تولیـدي اقتصاد تنظیم شـوند.

ISIC اقتصـاد را بـه سـطح هاي جزیي تر فعالیت هـا و گروه هـاي صنعتي و همچنین 
سـطح هاي تجمعي تـر قسـمت و بخـش تفکیـک می کنـد. مي تـوان از آن بـراي 
آزمـودن فعالیت هـای گروه هـاي صنعتـي خاص یا تحلیـل کل اقتصـاد با تفکیک 
آن بـه سـطح هاي گوناگـون جزئیـات اسـتفاده کـرد. بـراي هدف هـاي تحلیلـي 
مهـم اسـت کـه از ISIC در سـطح هاي پایین تـر جزئیـات اسـتفاده شـود تـا بتوان 
دادوسـتدهاي اقتصادي انجام شـده میان فعالیت هاي متفاوت را مشـاهده و تحلیل 
کـرد و درکـي از پیوندهـاي میان تولید یک اقتصاد را میسـر سـاخت. رسـته هاي 
ISIC )به ویـژه رسـته هاي سـطح باالتـر( بـه راهـي موردقبـول بـراي تقسـیم کل 
اقتصـاد بـه فعالیت هـاي مرتبط سـودمند تبدیل شـده اند که در تحلیـل اقتصادي 
به طور گسـترده شـناخته شـده و مورد اسـتفاده هسـتند و به معناي دقیق کلمه به 
گروه بندي هـاي پذیرفتـه شـده اي بـراي داده هـاي به کار رفته به  عنـوان نماگرهاي 

فعالیت اقتصـادي تبدیل شـده اند.

بـا ایـن کـه ISIC راهي اسـتاندارد بـراي گروه بنـدي فعالیت هاي اقتصـادي فراهم 
می کنـد، گاهـي الزم اسـت کـه داده هایي دربـاره مجموعه هاي دیگـر فعالیت هاي 
اقتصادي فراهم شـود که ممکن اسـت از مقدمه مرزهاي موجود طبقه هاي سـطح 
بـاالي رسـته هاي ISIC فراتـر رونـد ولي مورد عالقـه  آمارشناسـان، اقتصاددانان یا 
سیاسـت گذاران باشـند. یک نمونـه عالقه بـه اندازه گیري اقتصاد اطالعات اسـت 
کـه شـامل فعالیت هایي از گسـتره پهنـاوري از بخشـهاي گوناگـون ISIC، از جمله 
ماننـد بخـش  C )تولیدات صنعتي(، بخـش J )اطالعات و ارتباطات( و غیره اسـت. 
از آن جاکـه چنیـن گروه بندي هایـي نمي تواننـد در سـاختار کنونـي ISIC گنجانـده 
شـوند، مي تـوان مجموعه هاي اضافي جایگزیني ایجـاد کرد تا این نیازهـاي داده اي 
ویـژه را تأمیـن کننـد و راه اسـتانداردي براي ارائـه این قبیل داده ها فراهم سـازند. 
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نشـریه حاضر دسـته اي از مجموعه هـاي جایگزین مورد توافـق بین المللي که براي 
تسـخه ISIC ،4  تعریـف شـده اند، را ارائه کرده اسـت.

ISIC ٢-٢-٣- اصول، تعريف ها و قواعد طبقه بندی 

همه رسـته ها در هر سـطح این طبقه بندي متقابالً ناسـازگارند. اصول و معیارهایي 
کـه براي تعریف و توصیف این رسـته ها اسـتفاده شـده اند نسـبت به نسـخه هاي 
و  خدمـات  کاالهـا،  درون دادهـاي  بر اسـاس  و  نکرده انـد  تغییـر   ISIC پیشـین 
عامل هـاي تولیـد؛ فرآیند و فنـاوري تولید؛ مشـخصه هاي برون داد و اسـتفاده هایي 
کـه از برون دادهـا بـه عمـل مي آید متکي هسـتند. فعالیت هـاي اقتصـادي که از 
لحـاظ ایـن معیارهـا شـبیه اند بـا هـم در رسـته هاي ISIC گروه بندي شـده اند. در 
جزئي تریـن سـطح طبقه بنـدي، براي تعریـف هر یـک از طبقه هـاي ISIC ، به ویژه 
در طبقه هـاي مربـوط بـه خدمـات، ارجحیـت بـه فرآینـد و فنـاوري تولیـد داده 
شـده اسـت. در سـطح هاي باالتـر، مشـخصه هاي برون دادهـا و اسـتفاده اي کـه از 
برون دادهـا می شـود براي ایجاد رسـته هاي تجمعي که براي تحلیل سـودمندترند، 
از اهمیـت بیشـتري برخـوردار می شـوند. بـراي بسـیاري از هدف هـاي تحلیلي و 
بـه دلیل پیوسـتگي تاریخـي، به کارگیري سـختگیرانه این معیارها سـودمند از آب 
درنیامـده اسـت. بنابرایـن وزنـي که بـه هر یـک از این معیارها داده شـده اسـت 
همـواره در طبقه بنـدي تغییر خواهد کـرد. افزون بـر این، مالحظه هـاي کاربردي، 
همچـون سـازماندهي تولیـد اقتصـادي در بیشـتر کشـورها و نیـاز بـه پایـداري 
طبقه بنـدي، از عامل هایـي هسـتند که بر چگونگي تعریف رسـته ها در سـطح هاي 
مختلـف طبقه بنـدي تأثیرگـذار بوده اند. محتـوا و دامنـه هر رسـته در طبقه بندي 
بـا یـک نکته توضیحـي مفصل تعریف شـده اسـت که بحث هـاي مـرزي1 را نیز 
بـا ارائـه مثال هایـي مورد تأکیـد قرار مي دهـد کـه از فعالیت هایي گرفته شـده اند 
که ممکن اسـت مشـابه به نظر برسـند ولـي در جـاي دیگـري از ISIC طبقه بندي 
شـده اند. بـراي اعمـال طبقه بنـدي در یـک واحـد آمـاري خـاص بایـد اطالعات 
دربـاره فعالیتـي کـه واحـد مزبـور بـه آن مي پـردازد، به دسـت آورده شـود. ایـن 
1. ممکـن اسـت یـک فعالیت بـا توجه به ویژگی های آن در بیشـر از دو رسـته قرار گیرد و تصمیم گیـری در مورد 

تعییـن کـد این فعالیت سـخت خواهد شـد. در ایـن رشایط تعیین حدود و مرزهای تعریف شـده بـرای آن کد مفید 

خواهد بود . به این  رشایط انتخاب، بحث های مرزی )تعاریف حدود کدها( گفته می شود. 
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اطالعـات سـپس بـراي یافتـن رسـته اي در ISIC اسـتفاده می شـود که بر اسـاس 
تعریف هـاي ارائـه شـده در نکته هاي توضیحـي بـا آن فعالیت مطابقـت دارد. در 
عمـل، اغلـب ممکن اسـت یـک واحد آمـاري )صرف نظـر از این که  چقـدر دقیق 
تعریـف شـده اسـت( بـه انـواع گوناگونـي از فعالیت ها مشـغول باشـد که ممکن 
اسـت بـه یکدیگر مربوط باشـند یـا به طور کامل مسـتقل از یکدیگر باشـند. براي 
یافتـن یـک کد تکـي ISIC براي ایـن واحدها ISIC مجموعـه اي از قواعـد را فراهم 
کـرده اسـت که بایـد در فرآیند طبقه بندي یـک واحد معین به کار گرفته شـوند. 

ISIC ٢-٢-٤- هدف و ماهيت طبقه بندی 

در مطالعـه پدیده هـاي اقتصـادي همـواره همـه عنصرهـا همزمـان مدنظـر قـرار 
نمی گیرنـد. عناصـر ویـژه اي بایـد بـراي هدف هـاي تحلیـل انتخـاب و بنـا بـر 
مشـخصه هاي خاصـي گروه بنـدي شـوند. بنابراین همـه پدیده هاي اقتصـادي که 
قرار اسـت به شـکل آمار توصیف شـوند، به طبقه بندي سیسـتماتیک نیاز دارند. 
طبقه بندی هـا بـه تعبیـري، سیسـتم زبان هایـي هسـتند کـه بـراي ارتبـاط درباره 
پدیده هـاي موردنظـر و پـردازش آمـاري آنهـا اسـتفاده می شـود. طبقه بندی هـا 
جامعه هـاي داده آمـاري را بـه رسـته هایي تقسـیم می کننـد کـه تا حد امـکان از 
لحـاظ ویژگي هایـي که موضوع آمار موردنظر هسـتند، همگن اند. هدف آن اسـت 
که ISIC ، یک طبقه بندي اسـتاندارد برای فعالیت هاي تولیدي باشـد. هدف اصلي 
آن ارائه مجموعه اي از رسـته هاي فعالیتي اسـت که بتوان از آن براي گردآوری و 
ارائـه آمـار مربوط به چنیـن فعالیت هایي بهره گرفـت. بنابراین، هـدف ISIC ارائه 
ایـن مجموعـه از رسـته هاي فعالیت به گونه اي اسـت که بتوان واحدهاي مسـتقل 
را طبـق نـوع فعالیـت اقتصـادي کـه انجـام مي دهنـد، طبقه بنـدي کـرد. تعریف 
کـردن رسـته هاي ISIC تـا حد امـکان با شـیوه سـازماندهي فرآیند اقتصـادي در 
واحدهـا و شـیوه توصیـف ایـن فرآینـد در آمارهـاي اقتصـادي در ارتباط اسـت.  
ISIC رسـته هایي را بـراي طبقه بنـدي واحدهـا بـر حسـب فعالیت هایي که توسـط 
ایـن واحدهـا اجـرا می شـوند، فراهم می کنـد ولي به تنهایي رسـته هایي بـراي انواع 
خاصـي از واحدهـا فراهـم نمی کند. زیربنـاي این مفهوم بـه دو دلیـل در بازنگري 
چهـارم حفظ شـده اسـت. نخسـت، اگر یـک نام یا عنـوان در کشـورهاي مختلف 
به صورتي متفاوت به کار رفته باشـد، ممکن اسـت نامگذاري واحدهاي واقعي گنگ 

22



باشـد. براي مثال، »هیئت آموزش« ممکن اسـت در کشـورهاي گوناگون، وظایف 
کامـاًل متفاوتـي داشـته باشـد و فعالیت هـاي کامـاًل متفاوتـي را انجام دهـد. مثال 
دیگـر کاربـرد واژه »کافي نت« اسـت. در برخي موارد، این واژه به رسـتوراني گفته 
می شـود کـه به عنوان خدمـات رفاهي براي مشـتریان خود دسترسـي به اینترنت 
)باسـیم یـا بي سـیم( را فراهـم می کنـد. در جایـي دیگـر بـه یـک مرکـز خدمات 
بازرگانـي گفته می شـود که براي مدتي مشـخص به مشـتریان امـکان کار با رایانه 
همـراه با دسترسـي بـه اینترنت و فعالیت هـاي مربـوط را فراهم می کنـد و باز در 
جایـي دیگـر بـه واحدي گفته می شـود کـه خدمـات تفریحي را بـا ارائـه بازیهاي 
رایانـه اي بـا قابلیت اسـتفاده در اینترنـت ارائه می کند. چنیـن اصطالح هایي ممکن 
اسـت از کشـوري به کشـور دیگـر و از منطقه اي بـه منطقه اي دیگـر تغییر کنند. 
پـس، ایجاد رسـته هایي براي »هیئت آمـوزش« یا »کافي نت« ممکن اسـت منجر 
بـه طبقه بنـدي واحدهـا در طبقه اي یکسـان شـود که نباید مقایسـه شـوند. دلیل 
دوم ایـن کـه نـام یا عنوان یک واحد ممکن اسـت فعالیت انجام شـده توسـط آن 
واحـد را بازتـاب ندهد. براي مثال، کارگاه کشتي سـازي معموالً به سـاخت کشـتي 
مي پـردازد. ولـي از همـان زیرسـاخت مي تـوان بـراي پیاده کـردن اجزاي کشـتي 
نیـز اسـتفاده کـرد. اگـر چنیـن کارگاهي بیشـتر بـه پیاده کـردن اجزاي کشـتي ها 
مشـغول باشـد، نبایـد در همـان طبقه اي جـاي بگیرد که سـایر واحدهاي سـازنده 
کشـتي در آن هسـتند. پـس طبقه بنـدي یـک واحد بر اسـاس مشـخصه هاي آن 
به عنـوان یـک »کارگاه کشتي سـازي« )مثالً بـر پایه تجهیزات سـرمایه اي موجود( 
مبهـم خواهـد بـود. مثال دیگر پمـپ بنزین هایي هسـتند که یک فروشـگاه غذاي 
آمـاده را نیـز اداره می کننـد. طبقـه »پمـپ بنزیـن داراي فروشـگاه غـذاي آماده« 
طبقه بنـدي آسـان چنیـن واحدهایي را بر اسـاس ظاهـر آنها ممکن مي سـازد ولي 
فعالیـت واقعي انجام شـده را نشـان نخواهـد داد. در ISIC چنین واحدي بر اسـاس 
فعالیـت اصلي آن طبقه بندي می شـود که در »خرده فروشـي سـوخت خـودرو« یا 
»خرده فروشـي در فروشـگاه هاي غیر تخصصـي بـا فراوانتـر بودن غذا، نوشـیدني و 
تنباکـو« جـاي خواهـد گرفـت. با این که هـر دو گزینـه مزیت هایي دارنـد ولي در 
ISIC از روشـي ثابـت بـراي طبقه بنـدي بر اسـاس فعالیت هاي انجامشـده پیروي 
شـده اسـت. صرف نظـر از مـورد بـاال، در برخي مـوارد از یک توصیف نـوع واحد 
اسـتفاده شـده اسـت، مانند طبقه هاي جدیـد ISIC که از دامنه پیشـین طبقه بندي 

مي روند. فراتـر 
23



در ایـن چارچـوب، بهتـر این بـود که در ISIC به شـمار فعالیت هاي ممکن، رسـته 
وجـود داشـت یـا هـر واحـد تولیـدي تنها یـک فعالیت انجـام مـي داد تا هـر واحد 
بـدون هیـچ بحثـي در یک رسـته خاص جـاي مي گرفت ولي بـه دالیـل کاربردي، 
ISIC مي توانـد تنهـا شـمار محـدودي رسـته داشـته باشـد. انجام تنها یـک فعالیت 
اغلب ممکن اسـت با سـازمان دهي فعالیت ها و در نتیجه در روشـهاي حسـابداري 
مغایـرت داشـته باشـد. افزون بر این، برخـي از انـواع داده ها، هماننـد داده هاي مالي، 
در واحدهایـي کـه چندین فعالیت اقتصادي انجام مي دهند اغلب فقـط براي کل آن 
واحـد موجودنـد و در نتیجـه از لحـاظ فعالیت اقتصادي همگن نیسـتند. جنبه دیگر 
همگنـي توزیـع در منطقه هاي جغرافیایي اسـت که به ویژه بـراي آمارهاي منطقه اي 
اهمیـت دارد. بـا این کـه جنبـه جغرافیایـي، در اصل، ارتبـاط چنداني بـا طبقه بندي 
فعالیت هـا نـدارد، بر  شـکل گیري واحدهاي آمـاري تأثیـر به سـزایي دارد. بنابراین، 

همگنـي واحدهـا هم بـه فعالیت و هـم به محل اسـتقرار مربوط می شـود.

گاهـي اوقـات نیاز بـه همگنـي و موجودبـودن داده ها بـا یکدیگر در تضادنـد زیرا 
هرچـه واحـد کوچک تـر یـا همگن تـر باشـد، امـکان در دسـترس بودن داده هـاي 
موردنیـاز کمتـر می شـود. پیشـنهاد می شـود این مشـکل بـا اسـتفاده از واحدهاي 
مختلـف بـراي آمارهاي متفاوت حل شـود که به صورتي تعریف شـده باشـند که 
هـر واحد بزرگتر، متشـکل از تعـدادي واحدهاي کامل کوچک تر باشـد. در نتیجه، 
حتـي در صـورت اسـتفاده از واحدهـاي مختلف مي تـوان میان آمارهـاي گوناگون 

مقایسـه هایي انجام داد.

میـزان جزییـات الزم در طبقه بنـدي داده هـا بر اسـاس نـوع فعالیت اقتصـادي از 
کشـوري بـه کشـور دیگر متفاوت اسـت. تفـاوت شـرایط جغرافیایـي و تاریخي و 
میـزان توسـعه صنعتـي و سـازماندهي فعالیت هـاي اقتصـادي، بـه تفاوت هایـي 
در میـزان طـول و تفصیـل جزئیاتـي مي انجامـد کـه کشـورهاي گوناگـون بـراي 
طبقه بنـدي داده هـاي خـود بر حسـب نـوع فعالیت اقتصـادي، ضروري یا شـدني 
تشـخیص مي دهنـد. جزئیـات موردنیـاز براي تحلیل هـاي ملي اغلـب از جزئیات 

الزم یـا امکان پذیـر بـراي هدف هـاي مقایسـه بین المللي بیشـتر اسـت. 

24



 ISIC ٢-٢-٥- پذيرش بني املللی 

ISIC بـا مشـاوره و همـکاري جـدي همـه گروه هـاي ذی نفـع - اداره هاي ملـي آمار، 
سـازمان هاي بین المللي، دانشـگاهیان و غیره- تهیه شـده اسـت. در طول این فرایند 
بازنگري فراگیر، این امکان ایجاد شـد که مشـخصه هایي در ISIC گنجانده شـوند که 
آن را بـراي بیشـتر کشـورهاي جهان سـودمند و جذاب کنند. ISIC  به عنـوان الگو و 
اسـتاندارد بین المللـي در ایجـاد و یا تطبیق طبقه بندی هاي فعالیتي ملي به کشـورها 
توصیـه می شـود. با این که ISIC با توجه به رسـته بندي فعالیت هـاي اقتصادي براي 
حسـابهاي ملي و هدف هاي تحلیل اقتصادي دیگر ایجاد شـده اسـت، اسـتفاده از آن 
بـه گردآوری، جدول بندي، تحلیل و ارائـه داده ها براي کاربردهاي گوناگون اجتماعي 
و زیسـت محیطـي، همچون پیوند میـان بخش هاي اقتصـاد، آموزش و بهداشـت و 
نیـز محیـط زیسـت، در سـطح ملـي و بین المللي هـم گسـترش مي یابد. افـزون بر 
ایـن، در سـطح ملـي ISIC و نسـخه هاي ملـي آن بیـش از پیـش بـراي هدف هـاي 
اداري و بازرگانـي همچون رسـته بندي درآمد و هزینه مورداسـتفاده واقع می شـوند. 
بیشـتر کشـورهاي جهان از نسـخه هاي قبلي ISIC چه به طور مستقیم و چه از طریق 
اقتباس هـاي ملي منطبـق با آن اسـتفاده کرده اند. انتظار مي رود کـه بازنگري چهارم 
ISIC نیـز بـه ایفاي این نقش به عنـوان تنها طبقه بندي فعالیتي مـورد پذیرش کامل 
بین المللـي ادامـه دهـد. جـدا از شـمار روزافـزون کشـورهایي کـه طبقه بندی هـاي 
فعالیتـي ملـي خود را بر اسـاس ISIC اقتبـاس کرده اند یا مي توانند اطالعـات آماري 
خـود را بر اسـاس ISIC ارائه کنند، طبقه بندي مزبور توسـط سـازمان هاي بین المللي 
بسـیاري هنگام انتشـار و تحلیل داده هاي آماري بر حسب فعالیت اقتصادي استفاده 
می شـود. ایـن سـازمان ها شـامل سـازمان ملـل متحـد و هیئت هاي تخصصـي آن، 
 ،)FAO( سـازمان خواربار و کشاورزي سـازمان ملل متحد ،)ILO( سـازمان جهاني کار
سـازمان آموزشـي، علمـي و فرهنگـي سـازمان ملـل متحـد )UNESCO(، سـازمان 
 ، )IMF( صنـدوق بین المللي پـول ،)UNIDO( توسـعه صنعتي سـازمان ملـل متحـد
بانـک جهانـي و نهادهـاي بین المللـي دیگر هسـتند. ISIC بـا عملکرد خـود به عنوان 
طبقه بنـدي مرجـع مـورد پذیرش بین المللي بـراي فعالیت هاي اقتصـادي و با پیوند 
اسـتواري کـه با دیگـر طبقه بندی هاي فعالیتـي موجـود دارد، مي تواند ابـزاري مؤثر 

براي هماهنگ سـازي آمارهاي اقتصادي باشـد.
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ISIC ٢-٢-٦- دامنه طبقه بندی 

ISIC یـک طبقه بنـدي بـر اسـاس نـوع فعالیـت اقتصـادي اسـت و به ایـن دلیل، 
دامنـه آن در طـول زمـان، محـدود بـه طبقه بنـدي واحدهایـي بوده اسـت که به 
تولیـد اقتصادي، چنان کـه SNA تعریف کرده اسـت، مي پردازند. »تولید اقتصادي، 
فعالیتـي اسـت که تحت مسـئولیت، کنترل و مدیریـت یک واحد سـازماني انجام 
می شـود کـه از درون دادهـاي کار، سـرمایه، کاالها و خدمات براي تولیـد برون داد 

کاالهـا و خدمات اسـتفاده می کند«.

دامنـه ایـن نسـخه از ISIC بـا حـدود تولید سیسـتم حسـابهاي ملي تعریف شـده 
اسـت به جز یـک مورد اسـتثنا در فعالیت هاي طبقـه )فعالیت هـاي تولید خدمات 
غیرقابـل تفکیـک خانوارهاي خصوصي براي اسـتفاده خـود(. این نـوع فعالیت، در 
ترکیـب بـا طبقه 9٨1٠ )فعالیت هـاي تولید کاالهاي غیر قابل تفکیـک خانوارهاي 
خصوصـي بـراي اسـتفاده خـود( بـراي اندازه گیـري فعالیت هـاي تأمیـن معـاش 
خانوارهـا کـه از راه هـاي دیگـر نمي تـوان آنهـا را در طبقه بنـدي جـاي داد، به کار 
مـي رود. ولي این رسـته ها تنها زیرمجموعـه اي از کل خانوارها را پوشـش مي دهند 
زیـرا خانوارهایـي کـه فعالیت هاي اقتصـادي آنها به وضوح قابل شناسـایي اسـت 
)چـه فعالیـت بـراي بـازار باشـد و چـه بـراي اسـتفاده نهایي خـود( در بخشـهاي 
دیگـر ISIC طبقه بنـدي می شـوند. ایـن دو رسـته براي هدف هـاي ویـژه اي مانند 
آمارگیري هـاي نیـروي کار طراحي شـده اند تـا ترکیب هایي از فعالیت هـاي خانوار 
را پوشـش دهنـد کـه نسـبت دادن آنهـا بـه یک رسـته تکـي ISIC بـه روش هاي 
دیگر دشـوار یـا ناممکن مي بود. این دو رسـته معمـوالً در آمارگیري هاي بازرگاني 

نمی شوند. اسـتفاده 

 ٢-٢-٧- هامهنگی ISIC با سيستم های ديگر طبقه بندی آماری

 ISIC از جایگاهـي مرکـزي در میان طبقه بندی هاي فعالیت هـاي اقتصادي موجود، 
و همچنیـن طبقه بندی هـاي اقتصـادي دیگـر همچـون آنهایي کـه بـه فرآورده ها 
مربوط هسـتند، برخوردار اسـت. ISIC اسـتاندارد مورد پذیرش بین المللي را براي 
رسـته بندي واحدهـاي تولیـدي درون یـک اقتصـاد فراهـم می کنـد کـه مقایسـه 
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داده هـا در سـطح هاي ملـي و بین المللـي را میسـر مي  سـازد. در طـول فرآینـد 
بازنگـري چهـارم ISIC توجـه ویـژه اي بـه بهبود پیوندهـاي میـان طبقه بندی هاي 
فعالیتي موجود، به ویژه در سـطح محلي، شـده است تا مقایسـه داده هاي بین المللي 
در آینـده آسـان شـود. در طـول ایـن بازنگـري، یـک بررسـي از طبقه بندی هـاي 
فعالیتـي دیگـر انجـام شـد و تغییرهاي بعـدي در ISIC بـه این دلیل ایجاد شـد تا 
ایـن طبقه بندی هاي موجود هر چه بیشـتر بـا ISIC هماهنگ شـوند. این هماهنگي 
بـه تصویـب مفهوم هـاي نوینـي در ISIC انجامیـد کـه در طبقه بندی هـاي دیگـر 
ایجـاد و آزمایـش شـده بودنـد. همچنین تعریـف هر یـک از رسـته ها )در ISIC و 
طبقه بندی هـاي دیگـر(  بررسـي شـدند تـا مقایسـه پذیري ایـن طبقه بندی هـا بـا 
ISIC افزایـش داده شـود. هماهنگـي ISIC بـا طبقه بندی هـاي دیگـري کـه پیونـد 
مفهومـي با تمام یا بخشـي از سـاختار اقتصـاد دارند نیز در فرایند ایجاد نسـخه 4، 
ISIC  درنظـر گرفتـه شـده اسـت. این مورد به ویـژه به طبقه بندی هـاي فرآورده ها 

مربوط می شـود.

 ٢-٢-٨-تفاوت ISIC با انواع ديگر طبقه بندی

ISIC یـک طبقه بنـدي بـر اسـاس نـوع فعالیت تولیدي اسـت نه یـک طبقه بندي 
بـرای کاالهـا و خدمات. فعالیت انجام شـده توسـط یک واحد، نوع تولیدي اسـت 
که به آن اشـتغال دارد. فعالیت یادشـده، صنعت مشـخصه اي اسـت که واحد بر 
طبق آن، همراه با واحدهاي دیگر گروه بندي می شـود تا رشـته فعالیتي را تشـکیل 
دهد. یک رشـته فعالیت به صـورت مجموعه اي از تمـام واحدهاي تولیدي تعریف 
می شـود کـه به طـور عمده به یـک فعالیت تولیدي یکسـان یا مشـابه مي پردازند. 
ماهیـت و هـدف ISIC به طور مشـخص با طبقه بنـدي کاالها و خدمـات، مالکیت، 
واحدهـاي سـازماني انـواع دیگـر طبقه بندی هـا تفـاوت دارد. از آن جایي که به طور 
کلـي برقـراري تطبیـق یک به یـک میـان فعالیت هـا و محصـوالت امکان پذیـر 
نیسـت، ISIC بـراي سـنجش داده هاي تولید در هیچ سـطحي از جزئیـات طراحي 
نشـده اسـت. بدین منظـور، یک طبقه بنـدي جداگانه بـه نام طبقه بنـدي محوري 
محصـوالت )CPC1 (وجـود دارد. بـا ایـن کـه هر رسـته CPC با ارجـاع به طبقه اي 

1. Central Product Classification
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از ISIC همـراه اسـت کـه بیشـتر کاالها یـا خدمـات در آن طبقه تولید می شـوند 
)معیـار منشـاء فعالیتـي(، این به آن معني نیسـت کـه همه واحدهـاي تولیدکننده 
ایـن کاالهـا یـا خدمـات در این جـا طبقه بنـدي می شـوند. بـر عکـس، طبقه بندي 
محصوالت بر اسـاس مشـخصه هاي ذاتي کاالها یا ماهیت خدمات اسـتوار اسـت.

 CPC بـا وجـود آنچـه گفتـه شـد، اغلـب اسـتفاده از طبقه بنـدي برون دادهـا در
  ISIC .به عنـوان ابـزاري براي شناسـایي فعالیت اصلي یـک واحد امکان پذیر اسـت
از لحـاظ نـوع مالکیـت یـک واحـد تولید، نوع سـازمان حقوقـي یا نحـوه عملیات، 
هیچ گونـه تمایـزي قائـل نمی شـود زیرا چنیـن معیارهایـي به مشـخصه هاي خود 
فعالیـت ارتباطـي ندارنـد. واحدهایـي که بـه یک نـوع فعالیت اقتصادي، اشـتغال 
دارنـد، صرف نظـر از ایـن کـه واحدهـاي مزبـور بنگاه هـاي اقتصـادي بـه ثبـت 
نرسـیده، )بخشـي از( بنگاه هـاي اقتصـادي بـه ثبـت رسـیده یـا واحدهـاي دولتي 
باشـند، از خـارج کنتـرل شـوند یـا داراي یک بنـگاه اقتصـادي مادر باشـند که از 
بیـش از یـک کارگاه باشـد، در یـک رسـته ISIC طبقه بندي می شـوند. پس، پیوند 
محکمـي میـان ISIC و طبقه بنـدي بخشـهاي سـازماني در SNA 1 وجـود ندارد. 

بـه همیـن ترتیـب، واحدهـاي تولیدات صنعتـي بر اسـاس نوع فعالیـت اقتصادي 
اصلـي کـه بـه آن اشـتغال دارند، طبقه بنـدي می شـوند صرف نظر از ایـن که کار 
بـا نیـروي ماشـین آالت یـا به صورت دسـتي در یـک کارخانه یـا در یـک خانوار 
 ISIC انجام شـود. تفاوت گذاري میان روشـهاي تولید سـنتي و مدرن معیاري براي
نیسـت هـر چند که ایـن تفاوت گذاري ممکن اسـت براي بعضي آمارها سـودمند 
باشـد. در مواردي که واحدي کاالهاي سـاخته شـده را به نام خود مي فروشـد ولي 
تولیـد واقعـي )به طور کامـل یا ناقـص( در واحدهاي دیگر از خارج منبع یابي شـده 
اسـت، مالحظاتـي ویژه ضروري اسـت. عـالوه بر ایـن، ISIC  میان تولید رسـمي و 
غیررسـمي یـا میان تولیـد قانوني و غیرقانونـي، تفاوتي نمي گـذارد. طبقه بندي هایي 
کـه بر اسـاس نـوع مالکیـت قانونـي، نوع سـازماندهي یـا نحوه عملیات هسـتند،  
مي تواننـد مسـتقل از طبقه بنـدي بر اسـاس نوع فعالیت اقتصادي سـاخته شـوند. 
مقایسـه متقاطـع طبقه بندي بـا ISIC مي تواند اطالعـات اضافي سـودمندي فراهم 

کند.

1. System of National Accounts
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 به طـور کلـي، ISIC تفاوتي میـان فعالیت هاي بـازار و غیربازار قائل نمی شـود. ولي 
بایـد تأکیـد شـود که ایـن تفاوت گـذاري همچنـان یـک ویژگي مهم در سیسـتم 
حسـابهاي ملي )SNA( اسـت. تفکیـک فعالیت هاي اقتصادي بر طبـق این اصل در 
هـر حالتي که اطالعـات در زمینـه ارزش افزوده فعالیت هایي جمع آوري می شـود 
کـه چـه بـر مبناي بازار و چه غیربازار اجرا می شـوند، مفید اسـت. پـس این معیار 
بایـد بـا رسـته هاي ISIC به صـورت متقاطـع طبقه بندي شـود. خدمات غیربـازار، 
بیشـتر توسـط سـازمان هاي دولتـي یـا مؤسسـه هاي غیرانتفاعـي ارائـه می شـوند 
کـه بـه خانوارهـا در زمینه هـاي آموزش، بهداشـت، مـددکاري اجتماعـي و غیره 

خدمات رسـاني می کنند.

ISIC  ٢-٢– ٩- اصول استفاده شده در تشكيل طبقه بندی 

اصـول و معیارهاي اسـتفاده شـده بـراي تعریف و تعیین رسـته هاي طبقه بندي در 
هـر سـطح، به عوامـل زیادي بسـتگي دارند، همچون اسـتفاده بالقـوه از طبقه بندي 
و دردسـترس بـودن داده هـا. ایـن معیارهـا نیز بسـته به سـطح تجمیـع موردنظر 
تغییـر می کننـد. در یک طبقه بندي فعالیتي، معیارها برای سـطوح تفصیلی تجمیع، 
شـباهت های موجـود در فراینـد تولید واقعـی آن فعالیت ها را اسـاس قرار می دهد 
 ISIC .درحالي کـه در سـطوح  تجمعي تر طبقه بنـدي، این به شـدت نامربوط اسـت
بـر پایـه یک چارچـوب مفهومي تولید–محور یا عرضه-مبنا سـاخته شـده اسـت 
کـه واحدهـاي تولیدي را بر پایه شـباهت هاي فعالیت اقتصـادي و با درنظرگرفتن 
درون دادهـا، فرآینـد و فنـاوري تولید، مشـخصه هاي بـرون داد و اسـتفاده اي که از 
برون دادهـا می شـود، در رشـته فعالیت هاي تفصیلي، گروه بندي می کنـد. وزن هایي 
که به این نوع معیارها داده می شـود، ممکن اسـت از یک رسـته به رسـته دیگر و 

میان سـطوح مختلف طبقه بندي، متفاوت باشـد. 

هـدف از معیارهـا اطمینـان از ایـن بـوده اسـت کـه در بیشـتر مواقـع اسـتفاده از 
طبقه هـاي ISIC بـراي طبقه بنـدي فعالیتي کارگاه هـا عملي باشـد و کارگاه هایی که 
در هـر طبقـه قـرار مي گیرنـد، تـا جـاي ممکـن از لحـاظ نـوع فعالیتي کـه انجام 
مي دهنـد، هماننـد باشـند. به طـور کلي، بازنگـري چهـارم ISIC تالش کرده اسـت 
کـه رهیافت پایدارتـري را به کار گیرد، یعني از فرآیند تولید براي تعریف رسـته ها 
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در جزیي تریـن سـطح اسـتفاده کنـد. بدیـن شـکل، فعالیت هایـي کـه از فرآیند و 
فنـاوري مشـابه بـراي تولیـد کاالها یـا خدمات اسـتفاده می کننـد، بـا یکدیگر در 
یـک گـروه قـرار مي گیرنـد. ولي همانند مـوارد بسـیار زیـاد دیگر، نیاز شـدید به 
پیوسـتگي، یعنـي مقایسـه پذیري بـا نسـخه هاي پیشـین طبقه بندي، ممکن اسـت 
تغییرهایـي را کـه مي تواننـد از لحـاظ کاربـرد پایـدار چنیـن قاعـده اي به عمـل 
آینـد، تحت الشـعاع قـرار دهنـد. عـالوه بـر ایـن، در چنـد مـورد مشـابه از قبیل 
تولیـد موادغذایـي، تولید  ماشـین آالت و تجهیزات یا رشـته فعالیت هـاي خدماتي، 
همبسـتگي جنبه هـاي گوناگـون فعالیت ها چنان زیاد اسـت کـه نیاز بـه وزن دادن 
بـه معیارهـا یـا محدود کـردن آنها تنها به فنـاوري تولیـد، اصالً پیـش نمي آید. از 
آن جایي کـه عالقـه زیـادي بـه ارتبـاط دادن فعالیت هـا و برون دادهاي آنهـا وجود 
دارد، طبقه هـاي ISIC بـه این گونـه تعریف شـده اند که تا جایي که امـکان دارد دو 

شـرط زیر برآورده شـوند:

)الـف( تولیـد آن رسـته از کاالها و خدماتي که مشـخصه یک طبقه معین اسـت، 
قسـمت عمده برون داد واحدهاي طبقه بندي شـده در آن طبقه محسـوب می شود؛ 

)ب( هـر طبقـه واحدهایـي را در خـود جـاي داده اسـت که قسـمت عمده رسـته 
کاالهـا و خدمـات مشـخصه آن را تولیـد می کنند.

ایـن شـرط ها به ایـن دلیـل الزم اند کـه کارگاه ها یـا واحدهـاي مشـابه بتوانند به 
نحـو یکسـان و به سـهولت برحسـب نـوع فعالیت اقتصـادي طبقه بندي شـوند و 
واحدهایـي کـه در یـک طبقه معین قـرار مي گیرند، تـا آن جاکه امکان پذیر اسـت، 

به یکدیگر شـبیه باشـند.

ایـن دو شـرط محدودیت هایـي بـراي تفصیـل طبقه بنـدي کـه مي تـوان در 
طبقـات ISIC بـه آن دسـت یافـت، تعیین می کند. ایـن طبقه ها بایسـتي از لحاظ 
فعالیت هایـي تعریف شـوند کـه کارگاه ها معموالً در کشـورهاي مختلـف دنیا به 
آن مي پردازنـد. در عمـل، کارگاه هـا ممکن اسـت شـماري فعالیت هـاي مختلف 
داشـته باشـند و دامنـه این فعالیت هـا از واحدي بـه واحد دیگر متفـاوت خواهد 
بـود هـر چنـد کـه به همـان نـوع کلـي فعالیـت اقتصـادي اشـتغال دارنـد. این 
تفاوت هـا در مـورد کارگاه هاي درون یک کشـور وجود خواهد داشـت و در مورد 
کارگاه هـاي واقـع در کشـورهاي مختلـف مشـخص تر خواهـد بـود. الزم اسـت 
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تأکیـد شـود کـه این واقعیت که سـازمان دهي تولید از کشـوري به کشـور دیگر 
فـرق می کنـد، ایـن احتمـال را به وجـود مـي آورد کـه طبقه هـاي ISIC  سـاختار 

تولیـد بـرای هر کشـور و بـه طور مجـزا را بازتـاب ندهد.

یـک مالحظـه مهم دیگر در تشـکیل رسـته ها در طبقه بنـدي ISIC  اهمیت نسـبي 
فعالیت هایـي بـود کـه بایـد در طبقه بنـدي گنجانـده مي شـدند. به طور کلـي، براي 
انواع فعالیت هایي که در بیشـتر کشـورها رواج دارند یا از اهمیت ویژه اي در اقتصاد 
جهانـي یا در سـطح منطقـه اي برخوردارند، طبقه هـاي مجزا درنظر گرفته شـده اند.

در طبقه بندی هـای بـه جـز ISIC ، فرآینـد گروه بنـدی فعالیت هـای اسـتفاده شـده 
بـرای تولیـد آن در سـطح های متراکم تـر، کم اهمیت تر می شـود.. در سـطح  بخش، 
قسـمت و گـروه، نـه تنهـا مشـخصه هاي کلي کاالهـا و خدمـات تولید شـده، بلکه 
اسـتفاده بالقـوه آمارها، مثـاًل در SNA1، اهمیت بیشـتري پیدا می کننـد. دامنه انواع 
فعالیت هایـي که بیشـتر تحت یک مالکیت یـا کنترل انجام می شـوند و تفاوت هاي 
بالقـوه در مقیـاس و  سـازمان دهي فعالیت هـا و نیازهاي سـرمایه اي و امـور مالي که 
میـان بنگاه هـاي اقتصادي وجود دارد نیز موردتوجه قرار گرفته اسـت. سـرانجام، از 
الگوهـاي موجـود براي رسـته ها در سـطوح گوناگون طبقه بندی هاي ملـي به عنوان 

معیـاري اضافـي براي ایجاد قسـمت ها و گروه هاي ISIC اسـتفاده شـده اسـت.

ISIC ٢- ٢-١٠- ساختار و سيستم كدگذاری طبقه بندی 

بازنگـري چهـارم ISIC در همـه سـطح ها از جزئیـات بسـیار بیشـتري نسـبت به 
نسـخه هاي قبلـي طبقه بنـدي برخوردار اسـت. ایـن افزایش جزئیات در پاسـخ به 
درخواسـت تولیدکنندگان و کاربران آمار بوده اسـت. ولي سیستم اصلي کدگذاري 
طبقه بنـدي تغییـري نکـرده اسـت. نیازمندي هاي تـازه اي کـه در طـول بازنگري 
چهـارم بـه وجود آمده اند، الزامي براي ایجاد رسـته هاي بیشـتر در باالترین سـطح 
)سـطح بخـش(، به ویـژه بـراي فعالیت هـاي خدماتـي بوده انـد. از آن جاکه شـمار 
بخش هـا بیـش از 1٠ بخـش اسـت، هماننـد ویرایـش قبلـي ISIC ، به اسـتفاده از 
حروف بزرگ براي کدگذاري بخش ها ادامه داده شـده اسـت تا از تغییر سـاختار 

کدگذاري ISIC به سـاختاري پنج سـطحي پیشـگیري شود.
1. System of National Accounts
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بـا ایـن کـه نیـاز به رسـته هاي سـطح باالي بیشـتر بسـیار بارز بـود، معلوم شـد 
کـه بـراي برخـي  هدف هـاي خـاص، سـاختاري سـطح بـاال بـا رسـته هاي کمتر، 
قاعدتـاً 1٠ رسـته الزم اسـت. بـا ایـن که این موضـوع در جاي دیگـر طبقه بندي، 
بیشـتر پیگیـري شـد، تصمیـم گرفته شـد کـه این سـاختار سـطح باال، بخشـي از 
سـاختار کدگذاري ISIC نباشـد و در نتیجه سـاختار کدگذاري چهار سطحي نسخه 
قبلـي طبقه بنـدي حفظ شـود. نامهاي اختصاص داده شـده به رسـته ها در سـطوح 
مختلـف نسـخه ISIC ،4  نسـبت بـه نامهـاي بازنگـري قبـل تغییـري نکرده انـد. 
رسـته هاي جدول بندي که با حروف نشـان داده شـده اند، »بخش«؛ رسـته هاي دو 
رقمي »قسـمت«؛ رسـته هاي سـه رقمي »گـروه « و  رسـته هاي چهار رقمـي »طبقه« 
نامیـده شـده اند. همانند نسـخه قبلـي ISIC اسـتفاده از حروف براي سـطح بخش 
در طبقه بنـدي ISIC بـا اسـتفاده از سیسـتم کامـاًل عـددي در سـطح قسـمت )دو 
رقمـي(، گروه )سـه رقمي( و طبقه )چهار رقمي( کامل شـده اسـت. بـا این که برخي 
رسـته ها در ISIC نسـبت بـه بازنگري قبل تغییـري نکرده اند، برخـي دیگر تجزیه 
شـده اند تـا وزن مناسـب بـه فعالیت هـاي جدیـد داده شـود و سـطح رسـته هاي 

موجـود اغلب باالتر برده شـده اسـت.

در باالتریـن سـطح ISIC  برخـي بخش هـا را مي توان با نسـخه قبـل طبقه بندي به 
 )ISIC آسـاني مقایسـه کرد. متأسـفانه، معرفي چند مفهوم تازه در سـطح بخش در
)مانند بخش  J »اطالعات و ارتباطات«( مقایسـه کلي آسـان میان بازنگري چهارم 
ISIC و نسـخه پیشـین طبقه بنـدي را ناممکـن مي سـازد. جدول هـاي تطبیقي براي 

یـاري در ایـن فرآیند به شـکل جداگانه ارائه خواهند شـد.

بـه دلیـل افزایـش تعداد رسـته هاي دو رقمي، قسـمتها به طـور متوالـي کدگذاري 
شـده اند. ولـي فاصله ها یـي ایجـاد شـده اسـت تا به کشـورها اجـازه داده شـود که 
بـدون تغییـر کامل کدگذاري  ISIC، رسـته هایي در سـطح قسـمت وارد کنند. این 
فاصله هـا در بخشـهایي ایجـاد شـده اند که نیـاز به قسـمت هاي اضافي در سـطح 
ملـي، احتمال بـروز بیشـتري دارد. براي این منظور، کد قسـمت هاي زیر اسـتفاده 

نشـده باقـي مانده انـد: ٠4، ٣4، 4٠، 44، 4٨، 54، 57، 67، 76، ٨٣ و ٨9

بـا ایـن که بـراي بخش ها از حـروف بزرگ التین اسـتفاده شـده اسـت، عددهاي 
عربـي نسـبت داده شـده به هـر رسـته ISIC را مي توان بـه این شـکل خواند: رقم 
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اول و دوم، بـا یکدیگـر، قسـمت رسـته را نشـان میدهد؛ سـه رقم نخسـت گروه و 
همه چهار رقم طبقه را نشـان مي دهند. در حال حاضر ISIC از٢1  بخش تشـکیل 
شـده اسـت که سـپس در مجموع به ٨٨ قسـمت، ٢٣٨ گروه و 419 طبقه تقسیم 
می شـوند. جزئیـات اضافه شـده منجـر بـه افزایش چشـمگیر تعـداد این رسـته ها 

نسـبت به ISIC, Rev.3.1  شـده است. 

هـرگاه سـطحي معیـن از طبقه بنـدي بـه رسـته هاي سـطح تفصیلي تـر بعـدي 
طبقه بندي تقسـیم نشـده باشـد از  »٠« براي آن سـطح تفصیلي تر بعدي اسـتفاده 
شـده اسـت. بـراي مثـال، کد گـروه »سـایر فعالیت هـاي خدمات شـخصي« 96٠ 
اسـت زیـرا قسـمت »سـایر فعالیت هـاي خدمـات شـخصي« )کـد 96( بـه گروه 
تقسـیم نشـده اسـت. یـا کد طبقـه »تولیـد مبلمـان « ٣1٠٠ اسـت زیرا قسـمت 
»تولیـد مبلمـان« )کـد ٣1 به گروه و به طبقه تقسـیم نشـده اسـت. طبقـه »تولید 
خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا« 17٠1 کدگذاري شـده اسـت زیرا قسـمت »تولید کاغذ 
و فرآورده هـاي کاغـذي« )کـد 17( به چند گروه تقسـیم نشـده، ولي گـروه »تولید 

کاغـذ و فرآورده هـاي کاغـذي« )کـد 17٠( به چند طبقه تقسـیم شـده اسـت.

ISIC ٢-٢-١١- كاربرد طبقه بندی 

در ISIC ، اصطـالح »فعالیـت« براي مشـخص کردن فعالیت هاي تولیدي اسـتفاده 
شـده اسـت. ایـن فعالیت هـا به صـورت اسـتفاده از درون دادهـا )مثـاًل سـرمایه، 
نیـروي کار، انـرژي و مـواد( بـراي تولیـد بـرون داد تعریـف می شـوند. محصوالتي 
کـه از انجـام فعالیت هـا حاصـل می شـوند مي تواننـد بـه واحدهـاي دیگـر منتقل 
یـا فروختـه شـوند )در مبادله هـاي بـازار یـا غیر بـازار( در انبار گذاشـته شـوند یا 
براي اسـتفاده نهایي خود واحدهاي تولیدکننده اسـتفاده شـوند. برخي فعالیت هایي 
کـه بـه شـکل جداگانـه در ISIC مشـخص شـده اند فرایندهاي سـاده اي هسـتند 
کـه درون داد را بـه بـرون داد تبدیـل می کننـد، مانند رنگـرزي پارچـه؛ درحالي که 
مشـخصه فعالیت هاي دیگر داشـتن مرحله هاي بسـیار پیچیده و منسجم، همچون 
تولیـد خودرو یا یکپارچه سـازي سیسـتم رایانه اي اسـت .فعالیت اصلـي یک واحد 
مسـتقل اقتصادي، فعالیتي اسـت که بیشـترین سـهم را در ارزش افزوده آن واحد، 
چنـان کـه در روش باال-پایین مشـخص می شـود، ایجاد می کنـد. در نتیجه روش 
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باال-پایین، الزم نیسـت که فعالیت اصلي 5٠ درصد یا بیشـتر از کل ارزش افزوده 
یـک واحـد را به خود اختصاص داده باشـد یا حتـي ارزش افزوده حاصـل از آن از 
ارزش افـزوده همـه فعالیت هـاي دیگر در آن واحد بیشـتر باشـد؛ هرچنـد که در 
بیشـتر مـوارد در عمـل چنیـن خواهد بـود. محصوالت به دسـت آمـده از فعالیت 
اصلـي، یـا محصـوالت اصلـي هسـتند یـا محصـوالت فرعـي. محصـوالت فرعي 
محصوالتـي هسـتند کـه ناگزیر همـراه با محصـوالت اصلي تولید می شـوند )مثل 

پوسـت تولید شـده هنـگام تولید گوشـت از طریق کشـتار حیوانات(. 

فعالیـت ثانـوي هـر فعالیت، فعالیـت جداگانه اي اسـت که در نهایـت محصوالتي 
بـراي شـخص ثالـث تولیـد می کنـد و فعالیـت اصلـي واحـد مسـتقل موردنظـر 
محسـوب نمی شـود. برون دادهاي فعالیت ثانوي، محصوالت ثانوي هسـتند. بیشتر 

واحدهـاي مسـتقل اقتصادي، دسـت کم چنـد محصـول ثانوي تولیـد می کنند.

فعالیت هـاي اصلـي و ثانـوي را نمي تـوان بـدون پشـتیباني چند فعالیـت کمکي از 
قبیـل حسـابداري، حمل و نقـل، انبـارداري، خرید، تبلیغ فـروش، نظافـت، تعمیر و 
نگهـداري، امنیـت و غیـره انجـام داد. دسـت کم برخـي از ایـن فعالیت هـا در هر 
واحـد مسـتقل اقتصادي یافت می شـود. بدین ترتیـب، فعالیت هـاي جنبي آنهایي 
هسـتند کـه بـراي پشـتیباني فعالیت هـاي تولیـدي اصلـي یـک واحد مسـتقل از 
طریـق تأمیـن کاالها یا خدمات، کالً یا منحصراً براي اسـتفاده همان واحد مسـتقل 
به وجـود آمده انـد. باید میـان فعالیت هاي اصلـي و ثانوي از یک سـو و فعالیت هاي 
جنبـي از سـوي دیگـر، تفاوت گـذاري شـود. بـرون داد فعالیت هاي اصلـي و ثانوي 
کـه بـه ترتیـب محصـوالت اصلـي و ثانـوي هسـتند، بـراي فـروش در بـازار یـا 
بـراي اسـتفاده هاي دیگـري کـه از پیـش تعییـن نشـده اند، تولید می شـوند؛ براي 
مثـال، ممکـن اسـت بـراي فـروش در آینده یا فـرآوري بیشـتر نگهداري شـوند. 
فعالیت هـاي جنبـي بـراي آسـان کردن فعالیت هاي اصلـي یا ثانوي واحد مسـتقل 

انجام می شـوند.

برخـي از مشـخصه هاي فعالیت هـاي جنبـي عمومـاً بـه نحـوه عملکـرد مربـوط 
می شـود و از نحـوه عملکرد مي تـوان اینگونـه فعالیت ها را تشـخیص داد. از جمله 
اینکـه همـواره کاربرد سـتانده فعالیت هاي جنبي در مصارف واسـطه همـان واحد 
اسـت و بنابرایـن هیچـگاه به صـورت مجـزا ثبـت نمی شـوند. بـا ایـن که بیشـتر 
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فعالیت هـاي کمکـي بـه تولید خدمـات مي پردازنـد، اسـتثنائاً برخـي فعالیت هاي 
تولیـد کاال را نیـز مي تـوان جنبي به شـمار آورد. ولـي کاالهایي که بـه این صورت 
تولید می شـوند ممکن اسـت به صـورت یک قسـمت فیزیکي از بـرون داد فعالیت 
اصلـي درنیاینـد )مانند ابـزار کار، داربسـت و غیره .فعالیت هاي جنبي در مقایسـه 
با فعالیت هاي اصلي تحت پشـتیباني خود معموالً در مقیاس نسـبتاً کوچکي انجام 
می شـوند. اگـر کارگاهـي کـه فعالیت هاي جنبـي را انجـام مي دهد به طـور آماري 
قابل مشـاهده باشـد، به این معني که حسـاب هاي جداگانه براي تولید انجام شـده 
توسـط آن آمـاده و بـه راحتـي در دسـترس باشـد، یـا اگـر در مـکان جغرافیایي 
متفاوتـي از کارگاهـي که به آنها خدمت رسـاني می کند قرار داشـته باشـد، ممکن 
اسـت بررسـي آن به عنوان واحدي جداگانه و تخصیـص آن به طبقه بندي فعالیتي 
متناظـر بـا فعالیـت اصلـي سـودمند و پسـندیده باشـد ولـي توصیه می شـود که 
آمارشناسـان در صـورت موجودنبـودن داده هاي پایه اي مناسـب، تالش نکردند تا 

به طـور مصنوعـي کارگاه هـاي جداگانـه اي براي ایـن فعالیت ها ایجـاد کنند.

با این ترتیب، فعالیت هاي زیر نباید جنبي تلقي شوند:  

)الـف( تولیـد کاالهـا یا خدمات به عنوان بخشـي از تشـکیل سـرمایه ثابـت. نوع 
واحدهایي که بیش از سـایرین مشـمول این امر قرار مي گیرند آنهایي هسـتند که 
بـه حسـاب واحد مـادر به کارهاي  سـاختماني مي پردازنـد. این رهیافـت در مورد 
رشـته فعالیت سـاختمان با طبقه بندي ISIC براي واحدهاي سـاختماني به حسـاب 

خـود کـه داده ها براي آنها موجود اسـت، انطبـاق دارد؛ 

)ب( تولیـد بـرون داد کـه هرچند توسـط فعالیت اصلي یا ثانـوي به عنوان محصول 
واسـطه اي اسـتفاده می شـود، قسـمت بیشـتر آن در بازار به فروش مي رسد؛ 

)ج( تولید کاالهایي که قسـمتي فیزیکي از بـرون داد فعالیت اصلي  یا ثانوي خواهند 
بـود )بـراي مثال، تولید جعبه، قوطي حلبي یا مانند آن توسـط یکي از قسـمت هاي 

بنگاه اقتصادي براي بسـته بندي محصوالت خود(؛ 

)د( فعالیت هاي تحقیق و توسـعه که در چارچوب SNA بخشـي از تشـکیل سرمایه 
ثابت تلقي می شـوند.
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 ٢-٢ -١٢- ارتباط با طبقه بندی های ديگر

کمیسـون آمار ملل متحد در نشسـت نوزدهم خـود از دبیرخانه درخواسـت کرد 
کـه مجموعـه اي از طبقه بندی هـا تهیه کند کـه بتوانند با هم سیسـتم یکپارچه اي 
بـراي طبقه بنـدي فعالیت هـا، کاالهـا و خدمات ارائه دهنـد که بتـوان از آنها براي 
انـواع مختلف آمارهاي اقتصادي اسـتفاده کرد. با مبنا قرار دادن سیسـتم یکپارچه 
 SITCو ٢ ISIC این کار به بازنگـري ، )SINAP1(طبقه بنـدي فعالیت ها و محصـوالت
 ISIC .انجامید. این سـه طبقه بندي کامالً به یکدیگر پیوسـته هسـتند CPCو ایجاد ٣
نمایانگرجنبـه فعالیتي سیسـتم، CPC ابزار اصلي براي طبقه بنـدي کاالها و خدمات 
و SITC طبقه بنـدي فشـرده ي کاالهـاي قابـل حمـل بـراي آمارهـاي بازرگانـي 

بین المللـي براي مقاصـد تحلیل به شـمار مي رود.

از سـرعنوان ها و عنوان هـاي فرعـي سیسـتم هماهنـگ  SITC و CPC هـر دو 
توصیـف و کدگـذاري کاال )HS4( ، بـه  صـورت قالب هاي سـاختاري خود اسـتفاده 
می کننـد.  بعدها،رابطـه بـا طبقه بندی هـاي دیگر که ممکن اسـت به درجـه اي از 
مقایسـه پذیري بـا ISIC نیاز داشـته باشـند بـه این مالحظات افزوده شـده اسـت.

SITC و CPC ، HS  ٢- ٢- ١٢- ١- ارتباط با طبقه بندی های محصول 

 6CPC 5 وSITC ، HS ،از یک سـو و طبقه بندی هـاي محصـول ISIC ارتبـاط میـان
از سـوي دیگـر، بیانگـر ایـن حقیقت اسـت کـه طبقه بندی هـاي محصـول به طور 
اصولـي کاالهـا یـا خدماتي را که معموالً تنها در یک رشـته فعالیـت، طبق تعریف 
ISIC، تولیـد می شـوند، در یـک رسـته ادغـام می کننـد. ایـن معیار منشـأ فعالیتي 
در HS، تـا جایـي کـه در زمـان تهیـه آن امـکان داشـت رعایـت شـد. در برخـي 
مـوارد - بـراي مثـال، هنگامـي کـه بـه نظر مي رسـید یک مأمـور گمـرک نتواند 
1. Integrated System of Classifications of Activities by Products
2. Standard International Trade Classification
3. Central Product Classification
4. MetsyS desinomraH  
5. Standard International Trade Classification 
6. Central Product Classification 
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تمایـزي بیـن کاالهـا قائـل شـود، از ایـن  اصل پیروي نشـده اسـت. با ایـن حال، 
هنـوز هـم سـرعنوان ها و عنوان هاي فرعـي HS کاالهایـي را دربردارند که کالً تنها 
در یـک رسـته ISIC تولید می شـوند. به هر حـال، در برخي زمینه ها که سـتانده ها 
درمقیاس بزرگ وارد بازرگاني بین المللي نمی شـوند، اسـتثناهاي زیادي وجود دارد. 
براي مثال، محصوالت کشـاورزي خام و فراوري شـده ممکن اسـت در HS ترکیب 
شـده باشـند زیرا بازرگاني بین المللي محصوالت خام و فراوري نشـده ناچیز است. 
بـا ایـن حـال، محصـوالت خـام و فراوري شـده برون دادهـاي رشـته فعالیت هـاي 
مشـخصي از ISIC هسـتند، کـه پیونـد محکـم میان ایـن طبقه بندی هـا را ناممکن 
مي سـازد. عـالوه بر ایـن، ترتیب سـرعنوانها و عنوانهـاي فرعـي HS از معیارهایي 
پیروي می کند که با منشـأ فعالیتي و سـاختار  SITC و CPC کامالً متفاوت اسـت.

تفاوت هـاي میـان SITC ، HS و CPC از ایـن واقعیـت ناشـي می شـوند کـه بـراي 
هدف هـاي متفاوتـي ایجـاد شـده اند. HS طبقه بنـدي تفصیلـي بـراي بازرگانـي 
بین المللـي کاالهـاي قابـل حمـل اسـت، در حالي کـه SITC طبقه بندي فشـرده تر 
 SITC  از دامنه CPC اسـت. دامنـه HS بـراي هدف هـاي تحلیلي با دامنه اي همانند
و HS فراتـر مـي رود، از این جهت که براي پوشـش دادن تولید، بازرگاني و مصرف 
همه کاالها و خدمات در نظر گرفته شـده اسـت. CPC و بازنگري سـوم SITC هر 
 SITC .را، هـر چند بـا روش هاي متفاوت، مجدداً گروه بنـدي می کنند HS دو رسـته
از نظمـي سـنتي پیـروي می کند کـه در آن مواد مـورد مصرف، مرحله فـراوري و 
کاربـرد نهایـي از مالحظه هـاي اصلي هسـتند. CPC رسـته هاي خـود را به صورت 
گروه هـاي مشـابه رسـته هاي ISIC تنظیـم می کنـد. ولی این بدین معنا نیسـت که 

همـه کاالها بر اسـاس منشـأ فعالیتي خـود گروه بندي می شـوند. 

 CPC معیـاري با اهمیت تلقي مي شـد ولـي CPC گرچـه منشـأ فعالیـت در بسـط
بـه سـهم خـود به صورت یـک طبقه بندي تهیه شـد که بر اسـاس مشـخصه هاي 
فیزیکـي و ماهیـت ذاتـي کاالها یا ماهیت خدمات ارائه شـده اسـتوار اسـت. براي 
مثـال، در حالي کـه گوشـت و پوسـت هـر دو از محصـوالت کشـتارگاه ها هسـتند 
)طبقـه ISIC 1٠1٠، »عمـل آوري و نگهـداري گوشـت« (، در بخش هـاي متفـاوت 
CPC ظاهـر می شـوند. ولـي هـر نوع کاال یـا خدمتي که در CPC مشـخص شـده 
اسـت به گونـه اي تعریف شـده اسـت که معمـوالً توسـط فقط یک فعالیـت بنا به 
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تعریـف ISIC تولیـد می شـود تـا جایـي که عمالً امکان داشـته تالش شـده اسـت 
کـه بیـن دو طبقه بندي، یـک انطباق مورد به مورد برقرار شـود و هررسـته CPC به 
یـک طبقـه ISIC کـه در آن، تولیـد کاال یـا خدمت به طـور عمده انجـام مي گیرد، 

ارجاع شـود. 

ISIC ٢-٢-١٢-٢- ارتباط ساير طبقه بندی های بني املللی با

طبقه بندی هـاي زیـر کـه توسـط سـازمان ملل متحـد یا نهادهـاي تابـع آن تهیه 
شـده اند رابطه هایـي بـا ISIC   دارنـد یـا از بخش هایـي از  ISIC در تعریـف دامنـه 
یـا رسـته هاي خـود اسـتفاده می کننـد. ایـن طبقه بندی هـا عبارتنـد از طبقه بندی 
  ،)ISCED(، طبقه بندي اسـتاندارد بین المللي آمـوزش )٢COFOG1( وظایـف دولـت
طبقه بنـدي اسـتاندارد بین المللـي مشـاغل )ISCO(، طبقه بندي فعالیتي حسـابهاي 
اقمـاري گردشـگري )TSA٣( و طبقه بنـدي بین المللـي مؤسسـه هاي غیرانتفاعـی 
)ICNPO4(. هرکـدام از ایـن طبقه بندی هـا، آمارهایـي را درباره مشـاغل، اشـتغال، 

هزینه هـا، آمـوزش، گردشـگري یـا محیط زیسـت توصیـف می کنند.

 COFOG که توسـط اداره آمار سـابق دبیرخانه سـازمان ملل متحد به طور عمده 
بـراي اسـتفاده در سیسـتم حسـابهاي ملـي تهیه شـده بود، نخسـتین بار در سـال 
19٨٠ منتشـر و در سـال ٢٠٠٠ بازنگري شـد. معیارهاي طبقه بندي  یعني وظیفه 
در مورد COFOG و فعالیت در  ISIC  از نظر مفهومي نسبتاً مشابه یکدیگر هستند. 
ولـي COFOG بـراي طبقه بنـدي هزینه هاي دولت از ISIC مناسـب تر اسـت. زیرا 
فهرسـت وظایـف ، در طبقه بنـدي COFOG تفصیلي تـر از فهرسـت فعالیت هـاي 
ISIC اسـت و به طـور ویـژه براي محاسـبه گسـتره و گوناگوني فعالیت هـاي دولت 
ایجـاد شـده اسـت. با ایـن که شـباهت هایي میـان معیارهـاي ایـن دو طبقه بندي 
 ،ISIC و COFOG  وجـود دارد، ممکـن اسـت داده هاي گردآوری شـده بـر اسـاس
1. Classification of the Functions of Government
2. International Standard Classification of Education( ISCED( )1997 Paris ,UNESCO, 
November.)1997 
3. Commission of the European Communities ,Organisation for Economic Co-oper-
ation and Development ,United Nations and World    Tourism Organization ,Tourism 
Satellite Account: Recommended Methodological Framework, Statistical Papers, 
Series F, No. 80 (United Nations publication, Sales No. E.01. XVII.9).
4. The International Classification of Non-profit Organizations

38



مشـکالتي پیش بیاید. براي نمونه COFOG نه تنها هزینه هاي مسـتقیم مربوط به 
مدرسـه هاي متعلـق به دولت را پوشـش مي دهـد بلکه کمک هزینه هـاي اعطایي 
بـه مدرسـه هاي خصوصـي و هزینه هاي مربوط بـه خدمات فرعي آمـوزش مانند 
هزینه هـاي حمـل و نقـل، غذا و تهیـه اقامتگاه بـراي دانش آمـوزان و غیـره را نیز 

دربرمي گیرد.
 )UNESCO( توسـط سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد ISCED
به عنـوان ابزاري بـراي گردآوری، تدویـن و ارائه آمارهاي مربوط بـه آموزش، چه 
در داخـل هـر یـک از کشـورها و چـه به صـورت بین المللـي، تهیه شـد و آخرین 
بـار در سـال 1997 روزآمـد شـد. ISCED یـک طبقه بندي چندمنظـوره در مورد 
برنامه هـاي آموزشـي اسـت کـه بـراي آمـار دربـاره ثبـت نـام دانش آمـوزان و 
منبع هاي انسـاني یا مالي سـرمایه گذاري شـده در آموزش و همچنین پیشـرفتهاي 
آموزشـي جمعیت کـه مثالً از سرشـماري هاي نفوس یا آمارگیري هـاي نیروي کار 
به دسـت آمـده اسـت، اسـتفاده می شـود. واحـد آمـاري  در پایین تریـن سـطح 

طبقه بنـدي ISCED ، برنامـه آموزشـي یـا گروه  برنامه هاي آموزشـي اسـت. 

مؤسسـات آموزشـي در ISCED براسـاس نـوع برنامه هایـي کـه ارائـه می کننـد، 
طبقه بنـدي می شـوند. در اصـل، ایـن مؤسسـه ها ممکـن اسـت برابر بـا واحدهاي 
پایه اي تلقي شـوند که باید توسـط ISIC طبقه بندي شـود. تعریف هاي رسـته هاي 
ISIC بـراي خدمـات آموزشـي در راسـتاي تغییرهـاي اعمـال شـده در آخریـن 

بازنگـري ISCED تعریـف شـده اند.

 )ILO( 1 توسط سـازمان جهاني کار)ISCO( طبقه بندي اسـتاندارد بین المللي مشاغل
تهیـه شـده اسـت. این طبقه بنـدي پایه اي بـراي مقایسـه آمار مربوط به مشـاغل 
مربوط به کشـورهاي مختلف و تبادل سـایر اطالعات اشـتغال، مانند اسـتخدام یا 
پذیـرش کارگـران مهاجر، فراهم می کند. همچنین الگویي براي کشـورها در هنگام 

ایجـاد طبقه بندی هـاي مشـاغل ملي یا بازنگـري طبقه بندي موجود آنها اسـت.

واحدهـاي اصلـي کـه در ISCO طبقه بنـدي می شـوند، شـغل ها هسـتند. شـغل ها 
در ISCO بـر اسـاس نـوع کار انجام شـده طبقه بنـدي می شـوند، یعنـي وظیفـه و 
کاري کـه بایـد انجـام شـود. از آن جا کـه ISIC و ISCO وظیفه هـا و مباني مفهومي 

1. International standard classification of occupation 
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کامـاًل متفاوتـي دارنـد - یا بـه بیان دیگـر، جنبه هاي بسـیار متفاوتـي از اقتصاد را 
اندازه گیـري می کننـد- نیـازي به هماهنگ کـردن سـاختارهاي آنها نیسـت. ولي، 
هنگامـي کـه شـباهت ها و تفاوت ها میـان گروه هاي خاصـي در ISCO بـر پایه نوع 
تمایـز نشـان داده شـده در ISIC قـرار دارنـد )یعنـي میـان نوع محصـوالت، مثاًل 
کاالهـا و خدمـات، که تولید یا فروخته می شـوند( گروه هـاي ISCO طوري تعریف 
می شـوند کـه معمـوالً با تعریـف آن کاالهـا و خدمـات در  CPC و ISIC سـازگار 

باشد.

  ٢-٢-١٣- طبقه بندی های مربوط و برگرفته شده ديگر

کار روي بازنگـري چهـارم ISIC بـا تمایـل زیـاد بـه بهبـود مقایسـه پذیري میـان 
طبقه بندی هاي فعالیتي سراسـر جهان پیش رفته اسـت. در ایـن فرایند، تجربه هاي 
به دسـت آمـده در بازنگري هـاي اخیـر و در حـال پیشـرفت طبقه بندی هـاي ملي 
و منطقـه اي مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت.  ولي روشـن اسـت کـه نیاز بـه جزئیات 
و سـاختار، به ویـژه در سـطوح پایین تـر طبقه بنـدي، در کشـورها و منطقه هـاي 
گوناگـون متفـاوت اسـت. گـروه کارشناسـي طبقه بندی هـاي بین المللـي اقتصادي 
و اجتماعـي ایـن تالش هـاي هماهنگ سـازي را در کار خـود در مـورد خانـواده 
بین المللـي طبقه بندی هـاي اقتصادي و اجتماعـي ادامه داده اسـت. نیاز به همگرایي 
طبقه بندی هـاي فعالیتـي موجود بار دیگر توسـط کمیسـیون آمار مـورد تأکید قرار 
گرفته اسـت و عنصري کلیدي بـراي کار آینده روي ایـن طبقه بندی ها خواهد بود.

نیـاز بـه همگرایي باعث کاهش نیـاز به طبقه بندی هاي منطقه اي نمی شـود. کار بر 
روي طبقه بندی هـاي فعالیـت منطقه اي بهبودیافته و مناسب سازی شـده براسـاس 
طبقه بنـدي مرجـع به عنوان اسـتاندارد بین المللي، راهي مهم براي اسـتفاده بیشـتر 
از ISIC اسـت. ایـن طبقه بندی هـاي منطقـه اي بایـد از ISIC برگرفتـه شـوند و بنا 
بـه ویژگیهـاي منطقـه اي گروهـي از کشـورها تنظیم شـوند. ایـن طبقه بندی هاي 
منطقـه اي مقایسـه پذیري داده هـا درون منطقـه را ممکـن مي سـازند و به عنـوان 
رهنمودهـاي مناسـب تري براي ایجـاد طبقه بندی هاي ملي بـه کار مي روند. مقدمه 
خانـواده بین المللـي طبقه بندی هـاي اقتصـادي و اجتماعـي مبانـي ایـن رابطه ها را 
میـان طبقه بندی هـاي مرجـع )ماننـد ISIC در مـورد فعالیت هـاي اقتصـادي( و 

40



طبقه بندی هـاي وابسـته و برگرفته شـده بیـان می کند. 

 ٢-٢-١٣-١- منايه طبقه بندی

 
 

نمایه هـاي الفبایـي و عددي ابزار بسـیار مفیـدي براي تفصیلي تر کردن رسـته هاي 
طبقه بنـدي هسـتند و به کارگیري طبقه بندی ها را بسـیار سـاده می کننـد. نمایه ها 
بـه ایـن منظور طراحي شـده اند که به تطبیـق ISIC با نیازهـاي طبقه بندي یکایک 
کشـورها، مقایسـه طبقه بندی هـاي ملـي بـا ISIC و طبقه بنـدی داده هـا بر اسـاس 
ISIC کمـک کنند. همچنیـن راهنمایي براي طبقه بندي درسـت واحدهـاي آماري 
خواهنـد بـود. تعبیرهـاي جدید از طبقه بنـدي، که معمـوالً به فعالیت هـاي جدید 
مربـوط می شـوند، مي تواننـد بـه آسـاني در نمایه هـا بازتـاب یابند بـدون این که 
معمـوالً تغییـري در طبقه بنـدي یـا متن هـاي مربـوط بـه آن مـورد نیـاز باشـد. 
نمایه هـاي ایـن نسـخه جدیـد ISIC تنهـا به شـکل قابل خوانـدن براي ماشـین در 
دسـترس خواهند بود که در بایگاني طبقه بندی ها در پایگاه اینترنتي قسـمت آمار 

سـازمان ملل متحد1 در سـایت زیر منتشـر شـده است.

 ٢-٢-١٣-٢- جدول های تطبيق

 
 

جدول هاي تطبیق ابزاري مهم براي مقایسـه داده هاي آماري هسـتند که با اسـتفاده 
از طبقه بندی هـاي مختلـف گـردآوری و ارائه شـده اند. هنگامي کـه طبقه بندي در 
گـذر زمـان تغییـر می کند یـا هنگامي کـه چارچوب هـاي بنیـادي متفـاوت اجازه  
ارتبـاط نزدیـک طبقه بندی ها را نمي دهنـد، این جدول ها الزم می شـوند. جدول هاي 
تطبیـق میان نسـخه هاي گوناگـون یک طبقه بندي بـراي توصیف تغییـرات جزئي 
کـه در فراینـد بازنگري رخ داده انـد،  به کار مي روند. انطبـاق کامل و جزبه جز میان 
ISIC .Rev .4 و  1.٣.ISIC .Rev بـه شـکل الکترونیـک موجـود اسـت. از آن جاکـه از 
ISIC بـراي گـردآوری و ارائـه آمار در زمینه هاي زیادي اسـتفاده شـده اسـت، نیاز 
بسـیاري بـه جدول هـاي تطبیـق میـان ISIC و طبقه بندی هـاي دیگـر وجـود دارد. 
هنـگام تألیـف پیش نویـس ISIC.Rev. 4 ، و در همـان زمـان ٢. CPC ,Ver. پیونـد 
محکمـي میـان ایـن دو طبقه بندي ایجاد شـد. با تنظیم دوبـاره رسـته هاي CPC بر 

1. http://unstats.un.org/unsd/class
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اسـاس منشـأ فعالیتـي آنها و اسـتفاده از پیونـد میـان SITC ، HS و CPC یک جدول 
تفصیلـي تطبیـق میان SITC ، HS و CPC و ISIC  سـاخته شـد.  ایـن جدول تطبیق و 
سـایر آنها تنها به شـکل الکترونیک موجودند و مي توان در پایگاه اینترنتي قسـمت 

آمـار در سـایت زیر به آنها دسترسـي پیـدا کرد. 1

 

ISIC ٢-٢-١٤- ساختار كلی  

رسـته هاي تکـي ISIC در ٢1 بخـش زیـر فشـرده شـده اند کـه بـرای هـر بخش 
معـادل زبـان فارسـی درمرکـز آمـار ایران تولید شـده اسـت:

1. http://unstats.un.org/unsd/class 

قسمتبخشمعادل بخششرح 

A03 - 01الف كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

B09 - 05ب استخراج معدن

C33 - 10پ تولید صنعتی )ساخت( 

D35ت تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های 
E 39 – 36ث تصفیه

F43 - 41ج ساختمان 

عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیة موتوری 
G47 - 45چ و موتورسیکلت

H53 - 49ح حمل ونقل و انبارداری 

I56 - 55خ فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

J63 - 58د اطالعات و ارتباطات

.ISIC جدول ٢-1- ساختار گروه های اصلی در 
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٢-٣- طبقه بندی مشاغل

 
 

ISCO به معنی طبقه بندی اسـتاندارد بین المللی مشـاغل می باشـد که از سـوی 
ILO معرفـی شـده اسـت. طبقه بنـدی اسـتاندارد بین المللـی مشـاغل، نظامـی 
بـرای طبقه بنـدی و دسـته بندی اطالعـات مشـاغل حاصـل از سرشـماری ها، 
اداری را فراهـم  از ثبت هـای  نمونـه ای و داده هـای حاصـل  آمارگیری هـای 
می کنـد. آخریـن نسـخة )ISCO(در سـال 2008 ارائـه شـده و در مرکـز آمار 
ایران ترجمه شـده که سـاختار سلسـله مراتبی چهارسـطحی دارد و طبقه بندی 
تمـام مشـاغل موجود در دنیـا را در 436 گروه واحد، امکان پذیر می سـازد. این 
گروه هـای واحـد، تفصیلی ترین سـطح سـاختار طبقه بندی را تشـکیل می دهند 

K66 - 64ذ فعالیت های مالی و بیمه 

L68ر فعالیت های امالك و مستغالت 

M75 - 69ز فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

N82 - 77ژ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

O84س ادارة امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری 

P85ش آموزش 

فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددكاری 
Q88 - 86ص اجتماعی

R93 - 90ض هنر، سرگرمی و تفریح

S96 - 94ط سایر فعالیت های خدماتی

فعالیت های خانوارها به عنوان كارفرما، فعالیت های 
تفکیك ناپذیر تولید كاالها و خدمات توسط خانوارهای 

معمولی برای خودمصرفی
T98 - 97ظ 

U99ع فعالیت های سازمان ها و هیئت های برون مرزی 

 ادامه جدول ٢-1.
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که براسـاس موارد مشـابه برحسـب سـطح مهارت و تخصص موردنیاز در هر 
شـغل، در 10 گـروه اصلی، 43 زیرگروه اصلی و 130 گروه فرعی دسـته بندی 
شـده اند. ایـن طبقه بندی عـالوه بر امکان ارائـة اطالعات خالصه شـده در قالب 
10 گروه در باالترین سـطح دسـته بندی، امکان تولید داده های نسـبتاً تفصیلی 

و قابـل مقایسـه در سـطح بین المللـی را نیز فراهم می سـازد.

به طورکلی عمده دالیل زیر موجب انتخاب این طبقه بندی ها خواهند شد:

 ISCO دربرگیرنـدة کلیـة فعالیت هـای اقتصادی و اجتماعـی و ISIC طبقه بنـدی  •
دربرگیرنـدة کلیة مشـاغل در سـطح بین المللی می باشـد. 

•  امکان مقایسـة روند فعالیت ها و مشـاغل در سـطح ملی و بین المللی در صورت 
به کارگیری طبقه بندی ها وجـود دارد.

•  توصیـة کمیسـیون آمـار سـازمان ملـل متحد بـه کلیة کشـورهای عضو جهت 
 ISCO و ISIC اسـتفاده از طبقه بنـدی

ISIC استفادة 9٨ کشور در قاره های مختلف جهان از طبقه بندی  •

•  انتخاب طبقه بندی ISIC و ISCO از طرف مرکز آمار ایران

•  به کارگیـری طبقه بندی ISIC و ISCO در اغلب سـازمان های اقتصادی و صنعتی 
ایـران )مرکـز آمـار ایـران، وزارت صنایـع و معادن، بانـک مرکـزی، وزارت جهاد 

کشـاورزی، معاونـت ارزی وزارت نیرو و...(

  ٢-٣-١- پیشینه تاریخی

تهیـه و تدویـن طبقه بنـدی اسـتاندارد بین المللـی مشـاغل بـه چندیـن دهه پیش 
برمی گردد و همیشـه با کنفرانس آمار شناسـان نیروی کار )ICLS(1 که به سرپرسـتی 
سـازمان بین المللی کار )ILO(٢ جهانی تشـکیل می شـود، مرتبط اسـت. نیاز به وجود 
یـک طبقه بندی بین المللی اسـتاندارد برای مشـاغل، ابتـدا در سـال 19٢1 در اولین 

ILO( ICLS، 19٢٣ و 19٢4، مصوبـه 1، بنـد 1( مـورد بحـث قرار گرفت.

1. ICLS :International Conferences Labour Statisticians
2. ILO :International Labour Organization
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کار تهیـه ISCO از سـال 1947 در ششـمین ICLS آغـاز شـد و اولیـن قدم مثبت 
بـرای پایه ریـزی آن، تصویـب یـک طبقه بندی موقت بـا 9 گروه اصلی شـغلی در 
هفتمیـن ICLS در سـال 1949 بـود. در سـال ILO ،195٢ طبقه بنـدی بین المللـی 
مشـاغل را بـرای کاریابـی، اسـتخدام و مهاجـرت بـا توصیفات تفصیلـی از 17٢7 
شـغل بر اسـاس طبقه بندی ملی ٨ کشـور صنعتی منتشـر سـاخت. در هشـتمین 
ICLS )در سـال 1954(، فهرسـت موقتـی از گروه هـای فرعـی مـورد تصویب قرار 

گرفت. 

نهمیـن ICLS )در سـال1957( کار را تأییـد گروه هـای اصلـی، گروه هـای فرعـی و 
گروه هـای واحـد شـغلی در قالب اولین نسـخه ISCO تکمیل نمـود و ILO آن را در 

سـال 195٨ بـه چاپ رسـاند و به عنوان ISCO-5٨ شـناخته شـد.

 نسـخه جهـان ISCO -5٨ در نهمیـن ICLS نیـز مـورد تأییـد واقـع شـد و تأکید 
شـد کـه این نسـخه پس از زمان معینـی مورد بازنگـری قرار گیـرد. در یازدهمین 
ICLS نسـخه ISCO -5٨ بازنگری قرار گرفت و نسـخه بازنگری شـده آن با عنوان 

ISCO -6٨ تصویب شـد.

٨٨- ISCO که در سـال 19٨7 در چهاردهمین ICLS به تصویب رسـید، جایگزین 
ISCO -6٨ شـد. در نسـخه ٨٨- ISCO تغییرات مهمی نسـبت به دو نسـخه قبلی 
صـورت گرفـت به طـوری کـه در آن از مفاهیـم »سـطح مهـارت« و »تخصـص 
موردنیـاز مهـارت« به عنـوان معیارهایـی بـرای قرارگیـری مشـاغل مشـابه در 

گروه هـای بزرگ تر اسـتفاده شـد.

در نسـخه های قبلـی طبقه بنـدی ISCO و نیـز بسـیاری از طبقه بندی هـای ملی تا 
آن زمـان از مفهـوم سـطح مهـارت بـرای تمایـز گروه هـا در متراکم تریـن صفحه 
طبقه بنـدی اسـتفاده نشـده بـود. طبقه بندی هـای مشـاغل در آن زمـان تمرکـز 
بیشـتری بر روی کاالی تولیدشـده و خدمات ارائه شـده، داشـت و اغلب، سـاختار 
آنهـا کامالً مشـابه با سـاختار طبقه بنـدی همه رشـته فعالیت های اقتصـادی بود.

٨٨- ISCO از زمـان تصویـب تـا به حال به طور گسـترده ای به عنوان مبنای تدوین 
و بهبـود طبقه بندی هـای ملی و چندملیتـی و نیز برای انتشـار داده های طبقه بندی 
شـده بر حسـب شـغلی در سـطح بین المللـی مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. با 
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وجـود ایـن، در اوایـل قرن بیسـت و یکـم لـزوم به هنگام کـردن ٨٨- ISCO برای 
انعکاس تغییرات در سـاختار شـغلی نیروی کار عالوه بر پرداختن به مشکالتی که 
در طی اسـتفاده از آن در کاربردهای آماری و دیگر کاربردها مشـاهده شـده بود، 
ضـروری به نظر رسـید. ضـرورت انعـکاس این تغییـرات به ویژه تغییـرات نیروی 

کار ناشـی از پیشـرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، بیشـتر احسـاس می شد.

در سـی و چهارمین جلسـه کمیسیون آمار سـازمان ملل متحد در مارس ٢٠٠٣، از 
ILO خواسـته شـد که بـرای به هنگام سـازی ٨٨- ISCO طـوری برنامه ریزی نماید 
کـه زمـان کافـی بـرای به هنگام سـازی طبقه بنـدی مذکـور یـا تطابق هـای ملی با 
آن وجـود داشـته باشـد به طوری کـه بتوان از آن در سرشـماری های نفـوس دوره 
 ،ICLS ٢٠٠٣(. در دسـامبر ٢٠٠٣ در هفدهمین ،UN( سـال ٢٠1٠ اسـتفاده نمـود
زمان بنـدی انجـام به هنگام سـازی ٨٨- ISCO و نیـز ماهیت و دامنـه کاری که باید 
در نسـخه های جدیـد اعمـال شـود، مورد بحـث قرار گرفـت و هیئـت اداره کننده 
ILO خواسـتار شـد اطمینـان حاصـل شـود کـه ILO به عنـوان متولـی طبقه بندی 

اسـتاندارد بین المللـی مشـاغل )٨٨- ISCO( توانایـی اجرای موارد ذیـل را دارد:

ارائـه مشـاوره های موردنیـاز بـرای  1- به عهده گرفتـن مسـئولیت تحقیقـات و 
طرح ریـزی اصالحـات و به هنگام سـازی ٨٨- ISCO کـه بـرای صحه گـذاری ادامه 
به کارگرفتـن آن به عنـوان مدلی مناسـب برای طبقه بندی مشـاغل ملی الزم اسـت 
و بـه دنبـال آن از ایـن طبقه بنـدی در ارائه آمارها و کاربردهای مرتبط با مشـتریان 

اسـتفاده شود؛

٢- اتمام این کار حداکثر تا پایان سـال ٢٠٠7 باشـد تا از نتایج آن در آماده سـازی 
مقدمـات سرشـماری های نفـوس دوره سـال ٢٠1٠ که قرار اسـت در کشـورهای 

زیادی انجام شـود، اسـتفاده شود.

ISCO-2008 ٢-٣-٢- ماهیت، ویژگی ها و اهداف  

ISCO-2008 ٢-٣-٢-١- نگاهی اجاملی به  

طبقه بنـدی اسـتاندارد بین المللـی مشـاغل ٢٠٠٨ )٠٨-ISCO( سیسـتمی را برای 
طبقه بنـدی و دسـته بندی اطالعات مشـاغل کـه از سرشـماری ها، آمارگیری های 

46



نمونـه ای و منابـع ثبتـی به دسـت می آیـد، فراهـم می کنـد. نسـخه فعلی، نسـخه 
بازنگری شـده طبقه بندی اسـتاندارد بین المللی مشـاغل 19٨٨ )٨٨-ISCO( اسـت 

که جایگزین آن شـده اسـت.

٠٨-ISCO یـک طبقه بنـدی بـا سـاختار سلسـله مراتبی چهار سـطحی اسـت که 
طبقه بنـدی تمـام مشـاغل موجـود در دنیـا را در 4٣6 گـروه واحـد امکان پذیـر 
می سـازد. این گروه های واحد، تفصیلی ترین سـطح سـاختار طبقه بندی را تشـکیل 
می دهند که بر اسـاس شباهت شـان بر حسـب سـطح مهارت و تخصص موردنیاز 
در هـر شـغل و در 1٣٠ گـروه فرعـی، 4٣ زیـر گـروه اصلـی و 1٠ گـروه اصلـی، 
دسـته بندی شـده اند. ایـن طبقه بنـدی عـالوه بـر امـکان ارائـه اطالعـات خالصه 
شـده در قالـب 1٠ گـروه در باالترین سـطح دسـته بندی، امـکان تولیـد داده های 

نسـبتاً تفصیلـی و قابل مقایسـه در سـطح بین المللـی را نیز فراهم می سـازد.

هر گروه در طبقه بندی با یک عنوان و کد عددی، مشـخص شـده و با تعریفی که 
گسـتره هر گروه را مشـخص می کند، مرتبط اسـت. این تعریف ها شـامل وظایف 
و مسـئولیت های اصلـی اجرایی در هر گروه اسـت و فهرسـتی از گروه های شـغلی 
مشـمول را همـراه بـا مثال هایـی برای مشـاغل هـر گروه واحـد مهیا کرده اسـت. 
سـاختار سلسـله مراتبـی٠٨-ISCO، عناویـن و کدهـای گروه ها را مقایسـه می کند 
همچنیـن تعاریـف کامـل تمـام گروه هـای واحـد، گروه هـای فرعـی، زیر گروه های 

اصلـی و گروه هـای اصلی در ٠٨-ISCO ارائه شـده اسـت.

 ISCO-08 ٢-٣-٢-٢- اهداف اصلی  

جهانـی شـدن بـازار نیـروی کار، باعـث افزایش تقاضا بـرای جمـع آوری اطالعات 
مشـاغل برای اهداف آماری و اجرایی شـده اسـت. بـرای برآورده کردن این تقاضا 

در تهیـه ٠٨-ISCO  در ذیـل مـورد توجه قرار گرفته اسـت:

الـف( ایجـاد مبنایی یکسـان و مرتبط بـرای گزارش دهی، مقایسـه و 
تبـادل اطالعـات آمـاری و ثبتی درباره مشـاغل در سـطح بین الملل

ب( ارائـه مدلـی کارا برای تهیـه و بهبود طبقه بندی های شـغلی ملی 
و منطقه ای 
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ج( ارائه سیسـتمی با قابلیت اسـتفاده مستقیم در کشورهایی که دارای 
طبقه بندی های شـغلی در سطح ملی نیستند.

ISCO درصـدد پیش بـردن ارتباطـات بین المللـی در مـورد مشـاغل اسـت. ایـن 
امـر بـا مهیاکـردن چارچوبی برای آمارشناسـان بـرای تهیه اطالعات شـغلی قابل 
مقایسـه در سـطح بین المللی و نیز ایجاد امکان تولید داده های مشـاغل به شـکلی 
کـه بـرای انجـام تحقیقـات و تصمیم گیری هـای خـاص و فعالیت هـای کارمحـور 
ماننـد فعالیت هـای مرتبط بـا کاریابـی و مهاجرت بین المللی نیز سـودمند باشـد، 

میسر شـده است.

ذکـر ایـن نکته الزم اسـت که اگرچـه ISCO-6٨ به عنوان یک مـدل به کار گرفته 
می شـود، امـا بنـا نیسـت آن را جایگزینی بـرای دیگر طبقه بندی های مشـاغل در 
سـطح ملی درنظـر گرفت، زیرا طبقه بندی های مشـاغل در هر کشـور باید به طور 
کامـل مبین سـاختار بـازار نیروی کار ملـی و نیز اطالعـات موردنیاز بـرای اهداف 
ملـی مربوط به آن کشـور باشـد. درهرحال، برای کشـورهایی کـه طبقه بندی های 
شـغلی آنها از لحاظ مفهوم و ساختار، همسـو با ISCO-6٨  است، تدوین روش هایی 

برای مقایسـه آمارهای مشـاغل در سـطح بین المللی سـاده تر خواهد بود.

از طبقه بندی های مشـاغل در سـطح ملی برای جمع آوری و انتشـار آمار از منابعی 
مانند سرشـماری های جمعیتـی، آمارگیری های نیروی کار و سـایر آمارگیری های 

خانواری، آمارگیری از کارفرما و دیگر منابع اسـتفاده می شـود.

ایـن طبقه بندی هـا همچنیـن از طرف دولت و شـرکت هایی کـه در زمینه  انتصاب 
افـراد جویـای کار در فرصت های شـغلی موجـود، برنامه ریزی آموزشـی، حوادث 
صنعتـی، مدیریـت پرداخت خسـارت کارکنـان اداری و مدیریـت مهاجرت برای 

کار، فعال هسـتند، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

  ٢-٣-٢-٣-مروری بر فرایند به هنگام سازی طبقه بندی بین املللی 

)ISCO-08( استاندارد مشاغل
ــکان  ــه ام ــی ک ــا جای ــرای به هنگام ســازی ILO ،ICLS ت ــور ب ــت ام در مســیر هدای
داشــت در ســطح وســیع بــا متخصصــان مرتبــط و هیئت هــای ذی ربــط مذاکراتــی 
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ــه وســیله  ــرای شــروع به هنگام ســازی ٨٨-ISCO ب را انجــام داد. دســتور  ICLS ب
ــن تجــارب  ــر اســاس آخری ــن گــزارش ب گــزارش ILO، اطالع رســانی شــد. در ای
کســب شــده بــرای طبقه بندی هــای ملــی در تعــدادی از کشــورها، دالیــل انجــام 

کار و مســیرهای مختلــف پیــِش رو، ارائــه شــده بود.)بادلنــز1، ٢٠٠٣(.

در ایـن گـزارش بسـیاری از مسـائلی کـه بیشـتر مـورد بررسـی قرار گرفتـه بود 
همراه با مسـائل دیگر، در قالب دو پرسشـنامه توسط وزارتخانه های کار، مؤسسات 
آماری ملی، مؤسسـات خدمات کاریابی، مؤسسـات آموزشـی شـغلی و تشکل های 

کارگری و کارفرمایی برای تمام کشـورها فرسـتاده شـد.

پیش نویس هایـی نیـز از سـاختار طبقه بنـدی بـه روز شـده به صورت متوالـی برای 
اظهارنظـر فرسـتاده شـد. سـازمان بین المللـی کار همچنیـن بـا انـواع مختلفـی از 
آژانس هـای تأمیـن متخصـص، تشـکل های کارگـری و کارفرمایـی و متخصصان 
مرتبط در حوزه های شـغلی که بیشـترین نیاز به این به روزسـازی بـرای حوزه های 

کاری آنها احسـاس می شـد، مشـورت هایی انجـام داد.

یـک مؤلفه مهم در این کار، تشـکیل یک گروه کارشناسـی فنی بـرای به روزکردن 
ISCO/TEG( ISCO(٢ بـود تـا توصیه هـای الزم را به ILO نموده و آنها را در فرایند 
ب هروز سـازی مسـاعدت نمایـد. ایـن گـروه، متشـکل از متخصصـان طبقه بندی 
مشـاغل از تمـام دنیـا و نیـز متخصصانی از چندیـن آژانس بین المللـی مرتبط بود 
کـه در طـی بررسـی ٠٨-ISCO، شـش نشسـت تشـکیل دادند. این نشسـت ها با 

بحث هایـی نیـز کـه به صـورت الکترونیکی صـورت می گرفت، تکمیل می شـد.

مسـائل عمـده ای کـه در فراینـد به هنگام سـازی مـورد توجـه قرار گرفت شـامل 
مـوارد ذیـل بود امـا محـدود این مـوارد نبود:

تأثیـر فنـاوری اطالعات و ارتباطات )ICT(٣روی سـاختار شـغلی بازار 
کار

نیاز به پوشش بیشتر مشاغل حوزه سالمت و بهداشت

1. Budlender
2. Technical Expert Group For Updating ISCO
3. Information And Communications Technology
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درخواسـت کاربـران بـرای دریافـت اطالعـات تفصیلی تـر در مورد 
مشـاغل کشـاورزی، جنگلـداری و ماهیگیری

 بازنگری و اصالح گروه بندی ها در مشاغل مدیریتی 

وجــود ایــن موضــوع کــه مشــاور فنــی و تولیــدی در ٨٨-ISCO بســیاری 
بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفتــه بــود امــا در مــورد برخی مشــاغل 
ــی  ــری و خدمات ــرای مشــاغل دفت ــی ب ــژه در دســته بندی های میان به وی
کــه درصــد باالیــی از اشــخاص شــاغل در آنهــا مؤنــث هســتند چنــدان 

بــه تفصیــل پرداخــت نشــده بود

مشــکل وجــود گروه هــای مــوازی بــا ســطوح مهارتــی مختلــف بــرای 
مشــاغلی کــه مســتلزم انجــام وظایــف مشــابه یــا یکســان اند

نیــاز به پوشــش بیشــتر مشــاغل بــا فراوانی بیشــتر در بخش غیررســمی 
و مشــاغل بــا ســطح مهارتــی پایین تر 

توســعه دیدگاه هــای مضمــون بنیــاد در طبقه بنــدی، عمدتــاً بــر اســاس 
کاالهــای تولیــد شــده یــا خدمــات ارائه شــده و مســتقل از ســطح مهــارت 

نیاز به تجدیدنظر و به روز کردن تعاریف تمام رده ها

 ISCO نیاز به اصالح و به روز نمودن عناوین فهرست مشاغل

هــدف از ارائــه پرسشــنامه مقدماتــی به ر وزســازی ٨٨-ISCO در ابتــدا دریافــت 
ــغلی  ــای ش ــا گروه ه ــورد ب ــی برخ ــی چگونگ ــائل مفهوم ــاره مس ــرات درب نظ
 ILO مشــخص شــده بــود. پاســخ های دریافــت شــده بــه ایــن پرسشــنامه توســط
مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و خالصــه شــالوده مباحــث ISCO در نشســت گــروه 
متخصصــان ســازمان ملــل متحــد دربــاره طبقه بندی هــای اجتماعــی و اقتصــادی 
بین المللــی کــه در ژوئــن ٢٠٠5 در نیویــورک تشــکیل شــد به صــورت مقالــه ای 
ارائــه شــد )ILO ، ٢٠٠5(. در افتتاحیــه نشســت بعــدی TEG/ISCO در نوامبــر 
٢٠٠5، ILO پیش نویــس بهبودیافتــه ســاختاری بــه روز شــده طبقه بنــدی را ارائــه 
ــز اعضــای  ــس توســط ILO و نی ــن پیش نوی ــرل مبســوط ای داد. بررســی و کنت
گــروه ISCO/TEG منجــر بــه تشــخیص و شناســایی مســایل جدیــدی دربــاره 
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ســاختار ٨٨-ISCO و نیــز ارائه پیشــنهادهای بیشــتری بــرای اجــرای تغییراتی در 
آن شــد. پیش نویــس ســاختار طبقه بندی شــده بــه روز شــده قبلــی اصــالح شــد 
و ILO درصــدد دریافــت دیدگاه هــای کشــورها در مــورد پیش نویــس برآمــد و 
انــواع مختلفــی از مســائل مهــم و چشــمگیر از طریــق پرسشــنامه دیگــری که در 

آگوســت ٢٠٠6 توزیــع شــد، به دســت آمــد.

بـر اسـاس پاسـخ های دریافتـی بـه پرسشـنامه دوم و توصیه های ارائه شـده توسـط 
ILO ،ISCO/TEG، پیش نویس »تقریباً نهایی« سـاختار طبقه بنـدی را در فوریه ٢٠٠7 
بـرای ارائـه نظرات در وبسـایت ILO قرار داد. نظـرات در مورد این پیش نویس همراه 
بـا خالصـه ای از تغییـرات اساسـی از تمام کشـورها خواسـته شـد. گروه کارشناسـی 
سـازمان ملـل متحد در حـوزه طبقه بندی هـای اجتماعی و اقتصـادی، این پیش نویس 
را در نشسـت آوریـل ٢٠٠7 مـورد بررسـی و برخـی حوزه هـا را کـه تغییرات مهمی 
 ، ILO داشـتند، مـورد بحث و تبـادل نظر قـرار داد. پـس از آن ISCO-نسـبت بـه ٨٨
پیش نویـس نهایـی سـاختار ٠٨-ISCO را تهیـه نمود کـه بـه آن پیش نویس مصوبه 
مربوط به ر وزسـازی طبقه بندی استاندارد بین المللی مشـاغل برای بررسی در نشست 

متخصصان آمار کار که در دسـامبر ٢٠٠7 تشـکیل شـد، ضمیمه شـده بود.

در این نشسـت چند اصالحیه برای پیش نویس اعمال شـد و ساختار تجدید نظرشده 
از آن به عنوان طبقه بندی بین المللی اسـتاندارد مشاغل ٢٠٠٨ معرفی شد. 

در طبقه بندی اسـتاندارد بین المللی مشـاغل سال ٢٠٠٨ سـه هدف عمده را می توان 
به شـرح ذیـل ذکر کرد:

1- تسـهیل برقـراری ارتبـاط بین المللی بـا دراختیارگـذاردن طبقه بنـدی مذکور 
به عنـوان ابزاری برای آمار شناسـان کشـورهای مختلف تا بتوانند اطالعات شـغل 

کشـور خـود را بـا کد هـای بین المللی ارائـه دهند.

2- امـکان ارائـه اطالعـات شـغلی بین المللـی به شـکلی که بـرای پژوهشـگران و 
سیاسـتگذاران و افـراد دیگـر در فعالیت هـای اجرایی قابل اسـتفاده باشـد.

3- ٢٠٠٨-ISCO به عنـوان یـک مـدل سـاختاری می توانـد برای اصـالح طبقه بندی 
مشـاغل ملی کشـورهای در حال توسعه باشـد اما الزم نیست که جایگزین سیستم 
طبقه بندی مشـاغل ملی کشـور شـود زیرا سیسـتم های طبقه بندی ملی هر کشور 
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نشـان دهنده بازار کار آن کشـور است.

  ٢-٣-٢-٤- بررسی تعاریف گروه های اصلی 

فراینـد بهبـود سـاختار ٨٨-ISCO منتج بـه تجزیه و ادغـام تعـدادی از گروه های 
واحـد ٨٨-ISCO یـا ایجـاد گروه هـای واحـد جدیـدی شـد. همچنیـن تغییـرات 
سـاختاری در سـطح گروه های فرعی و زیرگروه های اصلی شـامل تجزیه و ترکیب 
گروه هـا و نیـز انتقـال گروه هـای واحـد از یـک قسـمت طبقه بنـدی بـه قسـمتی 
دیگـر صورت گرفـت. نتیجه این تغییـرات ایجـاد تعاریف جدید بـرای گروه های 
بهبودیافتـه و گروه هـای بازنگری شـده بـود به طـوری کـه تعاریف جدید توانسـته 

اسـت به انـدازه کافی نشـان دهنده محتـوای گروه باشـند.

ازآنجا کـه از تعاریـف ٨٨-ISCO در حدود ٢٠ سـال زمان می گذشـت و تغییرات 
مهمـی در صنعـت، وظایـف سـازمان های مرتبـط بـا کار و نیـز مشـاغل از دهه 
19٨٠ بـه وجـود آمـده بود تعاریـف گروه هایی کـه تغییر نکرده بودنـد نیز مورد 

بازنگری و به روزرسـانی قـرار گرفت.

در نشسـت آوریـل ٢٠٠7، ISCO/TEG بـا مجموعـه اصول بهبود و به روزرسـانی 
تعاریـف رده بندی هـای ISCO موافقـت شـد. به ویـژه ایـن گـروه با ایـن موضوع 
موافقـت کـرد کـه سـاختار کلـی تعریـف هـا بایـد مشـابه بـا سـاختار تعاریف 
٨٨-ISCO باشـد. بـا وجـود این برخی مشـکالت در سـاختار و محتـوای تعاریف 

٨٨-ISCO شـامل مـوارد ذیل شناسـایی شـد:

ــرای  ــا ب ــی رده ه ــف قبل ــع تعاری ــا و مناب ــکات، زیرنویس ه  از ن
ــود  ــتفاده می ش ــر اس ــای دیگ ــا رده ه ــاوت ب ــا و تف ــح مرزه توضی
بــه ایــن معنــا کــه برخــی تعاریــف بــدون آنهــا قابــل تشــخیص و 

شناســایی نیســتند.

 ISCO-برخــی تعاریــف گروه هــای واحــد در گــروه اصلــی دو، در ٨٨ 
بیــش از حــد بــر روی کارهــای پژوهشــی و نظــری بــا منابــع ناکافی 

بــرای وظایــف عملــی متمرکــز بود.
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در تعاریــف بســیاری عبارت هــای مشــابه تکــرار شــده بــود 
به طوری کــه اطالعاتــی توصیفــی کمــی دربــاره گروه هــا را در 
اختیــار می گذاشــت و شناســایی تفاوت هــای کلیــدی بیــن گروه هــا 

را مشــکل می ســاخت.

در توضیـح وظایفـی کـه بیانگـر وظایف اصلـی محوله در یـک گروه 
شـغلی بوده یا تمام وظایفی که در تمام مشـاغل طبقه بندی شـده در 

آن گـروه انجام می شـود وضـوح کافی وجود نداشـت.

ILO به طـور تنگاتنـگ بـا اعضـای TEG/ISCO و دیگـر متخصصـان بـرای بهبود 
به هنگام سـازی تعاریـف تمـام رده هـای طبقه بنـدی ٠٨-ISCO همـکاری نمـود. 
بـرای هرچه گسـترده تر بـودن کار تا حد امـکان از تعاریف تجدیدنظرشـده رده ها 
در طبقه بندی هـای ملـی مشـاغل کشـورها به عنوان مطالب مرجع اسـتفاده شـد. 
بـه جـای اسـتفاده از منابـع تک مرجعـی از مطالـب منابـع همه جانبه بهـره گرفته 
شـد تـا از خطر انحراف به سـمت تعاریفی که در سیسـتم های اطالعاتی مشـاغل 

کشـورهای پیشـرفته اسـتفاده می شـود، جلوگیری شود.

  ٢-٣-٣- محتویات، ساختـار، طراحی و چهارچوب مفهومی 

 ISCO-08

  ٢-٣-٣-١- مفاهیم اصلی 

چارچــوب مــورد اســتفاده بــرای طراحــی و ایجــاد  ٠٨-ISCO بــر اســاس دو مفهوم 
اصلــی اســت: مفهــوم کار و مفهــوم مهارت.

  ٢-٣-٣-٢- تعاریف کار و شغل 

کار، در ٠٨-ISCO مجموعـه ای از وظایـف و تکالیـف محولـه یـا وظایف و تکالیفی 
اسـت کـه بایـد توسـط یک شـخص برای یـک کارفرمـا یا بـرای خـودش انجام 

شـود، تعریف شـده است.

شـغل، اشـاره بـه نـوع فعالیـت انجـام شـده در یـک کار می کنـد و مفهوم شـغل 
»مجموعـه ای از کارهاسـت که وظایـف و تکالیف اصلی آن بر اسـاس درجه باالی 
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مشـابهت آنها به یکدیگر مشـخص می شـود«. یک شـخص ممکن اسـت با یک 
شـغل از طریق کار اصلی که در حال حاضر به دسـت آورده اسـت، کار دوم، کاری 

در آینـده و یـا کاری کـه بیـش از این به دسـت آورده بود، مرتبط باشـد.

  ٢-٣-٣-٣- سطح مهارت و تخصص موردنیاز مهارت 

مهـارت به عنـوان توانایی انجـام وظایف و تکالیف در انجام کار محوله اسـت. برای 
اهـداف ٠٨-ISCO دو بعـد مهارتی برای تخصیص مشـاغل در گروه ها وجود دارد. 

این ابعاد عبارتند از سـطح مهارت و تخصـص موردنیاز مهارت.

سـطح مهـارت به عنـوان تابعـی از پیچیدگی و دامنـه وظایف و تکالیـف محوله در 
یـک شـغل تعریف می شـود. سـطح مهارت به وسـیله یک یـا چند مـورد از موارد 

ذیـل به صـورت عملیاتـی اندازه گیری می شـود:

- ویژگـی و ماهیـت وظایـف محوله در هر شـغل، مرتبط با وظایـف و تکالیف های 
خاص تعریف شـده برای هر سـطح مهارت در ٠٨-ISCO اسـت، 

- سـطح آمـوزش رسـمی که بر اسـاس طبقه بندی اسـتاندارد بین المللـی آموزش 
)971-ISCED( )UNESCO٢، 1997( تعریـف شـده اسـت و جـزء مؤلفه های انجام 

وظایف و تکالیف مسـتلزم آن اسـت؛

- میزان آموزش غیررسـمی ضمن خدمت و یا تجربیات پیشـین در شـغل مرتبط 
کـه جزء مؤلفه های انجام وظایف و تکالیف مسـتلزم آن اسـت.

اساسـاً مفهوم سـطح مهارت در باالترین سـطح طبقه بندی با تأکید بیشـتر بر روی 
اولیـن اندازه هـای عملیاتـی، ویژگی وظایف انجام شـده نسـبت به آموزش رسـمی 

یا غیررسـمی و ملزومـات آموزش به کار گرفته می شـود.

بـا درنظرگرفتـن ویژگـی بین المللـی بـودن طبقه بنـدی، تنهـا 4 سـطح مهارتـی 
گسـترده تعریـف می شـود. به عنـوان یک نتیجه هشـت گـروه اصلـی از 1٠ گروه 
اصلی در ٠٨-ISCO شـامل مشـاغلی با فقط یکی از چهار سـطح مهارت می شـود. 
ISCO بـرای مثـال گـروه اصلی ٢، متخصصان مشـاغلی در باالترین سـطح مهارتی
1. ISCED :International Standard Classification of Education
2. UNESCO :United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organization

54



سـطح مهـارت 4 را در بـر می گیـرد. تمام گروه های زیر سـطح گروه اصلی شـامل 
مشـاغلی بـا فقط یک سـطح مهارت هسـتند.

تخصص موردنیاز مهارت بر اساس چهار مفهوم ذیل درنظر گرفته می شود:

 دامنه دانش موردنیاز

 ابزار و ماشین آالت مورد استفاده

 موادی که روی آن ها یا با آن ها کار می شود 

 انواع کاالهای تولیدشده و خدمات ارائه شده.

در هـر گـروه اصلی مشـاغل در درجه اول بر اسـاس جنبه هـای مختلف تخصص 
موردنیـاز مهـارت در گروه هـای واحـد، گروه هـای فرعـی و زیرگروه هـای فرعـی 
تقسـیم بندی شـده اند. در ٠٨-ISCO بـرای گـروه اصلی1، مدیران و گـروه اصلی٠، 
مشـاغل نیروهـای مسـلح، مفهوم سـطح مهـارت اساسـاً در درجـه دوم اهمیت 

قرارمی گیـرد.

ISCO ٢-٣-٣-٤- تعاریف چهار سطح مهارت  

تعریـف هـر چهار سـطح مهـارت  ٠٨-ISCO  در ادامـه آمده اسـت. این تعاریف 
مرزهای بین سـطوح مهارتی مورد اسـتفاده در ٠٨-ISCO را تغییر نداده اسـت. از 
آنهـا برای وضوح مرزهای سـطوح و بحث بـر روی مواردی که الزامات آموزشـی 
رسـمی، مناسـب ترین روش اندازه گیری سـطح مهارت مورد شـغل خاصی نیست، 

اسـتفاده می شـود. هر تعریـف مثال هایی از مـوارد زیـر را دربرمی گیرد:

- وظایف ویژه و مخصوص به هر سطح مهارت 

- انواع مهارت های موردنیاز

- مشاغل مخصوص طبقه بندی شده در هر سطح مهارت 

 سطح مهارت 1 

مشـاغل با سـطح مهارت 1 به طور ویژه شـامل اجرای وظایف بدنی و یدی سـاده 
و معمولی اسـت. در این مشـاغل ممکن اسـت نیاز به اسـتفاده از ابزار دستی مانند 
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بیـل یـا لوازم برقی سـاده مانند جاروبرقی باشـد. این مهارت شـامل وظایفی مانند 
تمیزکـردن، حفاری کـردن، بلند کردن و همچنین حمل مواد با دسـت، مرتب کردن 
یـا مونتـاژ کـردن کاالها با دسـت، کار کردن با وسـایل نقلیه غیرموتـوری و چیدن 

میوه و سـبزیجات است.

بسـیاری از مشـاغل بـا سـطح مهـارت1، نیاز بـه قـدرت و مقاومت بدنـی دارند. 
بـرای برخـی از کارهـا در مهارت هـای ابتدایی سـواد خوانـدن و نوشـتن و توانایی 
شـمردن و محاسـبه کـردن ممکـن اسـت موردنیـاز باشـد، گرچه ایـن مهارت ها 

نقـش عمـده ای از وظایـف محولـه را تشـکیل نمی دهد.

بـرای اجرای کارآمد برخی مشـاغل با سـطح مهـارت 1، آمـوزش اولیه یا مرحله 
اول آموزش مقدماتی ممکن اسـت موردنیاز باشـد. برای برخی از کارها دوره کوتاه 

آمـوزش ضمن خدمت نیز ممکن اسـت موردنیاز باشـد.

نمونه هایـی از مسـائل طبقه بنـدی شـده با سـطح مهـارت 1 شـامل نظافتچی های 
اداره ها یا دفاتر کار، باربران، کارگران سـاده باغ داری و دسـتیاران آشپزخانه هستند.

 سطح مهارت 2 

مشـاغل بـا سـطح مهـارت ٢، به طـور ویـژه شـامل اجـرای وظایفـی ماننـد کار با 
ماشـین آالت و لوازم الکترونیکی، رانندگی وسـایل نقلیه، سرویس و تعمیرات جزئی 
لـوازم مکانیکی و برقی، و کنترل، نظم بخشـی و ذخیره اطالعات اسـت. تقریباً برای 
تمام مشـاغل با سـطح مهارتی ٢، توانایی خواندن اطالعاتی مانند دسـتورالعمل های 
ایمنـی، ثبـت متـن کارهـای تکمیل شـده و انجـام دقیق محاسـبات سـاده ریاضی 
ضروری اسـت. بسـیاری از مشـاغل در این سـطح مهارت سـواد خواندن و نوشتن 
و توانایی شـمردن و محاسـبه و نیز مهارت های ارتباطی بین فردی در حد مطلوبی 
نیـاز دارنـد. در برخـی از مشـاغل، مهارت های ذکر شـده برای بخش عمـده ای از 
وظایف الزم اسـت. بسـیاری از مشـاغل در این سـطح مهارت نیاز به سطح باالیی 

از چیره دسـتی دارند.

دانش و مهارت موردنیاز برای اجرای کارآمد مشـاغل با سـطح مهارت ٢، به طور 
اجمالـی از طریـق اتمام مرحله اول آموزش متوسـطه )سـطح ٢( به دسـت می آید. 
برخـی مشـاغل نیاز بـه اتمام مرحلـه دوم آموزش متوسـطه )سـطح ٣( دارند که 
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ممکـن اسـت شـامل عناصر مهـم آموزش های شـغلی ویـژه و آموزش های ضمن 
خدمت باشـد. برخی مشـاغل نیاز به تکمیل آموزش ویژه شـغلی پس از آموزش 
متوسـطه )سـطح 4( دارنـد. در این مـوارد تجـارب و آموزش هـای ضمن خدمت 

جانشـینی برای آموزش رسـمی خواهد بود.

نمونه هایـی از مشـاغل طبقه بنـدی شـده بـا سـطح مهـارت ٢، شـامل قصاب هـا، 
راننـدگان اتوبـوس، منشـی ها، حسـابدارها، متصدیـان چرخ های خیاطـی، خیاط ها، 
و  سـاختمان  بـرق کاران  آرایشـگران،  پلیـس  افسـران  فروشـگاه ها،  دسـتیاران 

مکانیک هـای وسـایل نقلیـه موتوری هسـتند.

 سطح مهارت 3 

مشـاغل بـا سـطح مهـارت٣، به طور ویـژه شـامل اجـرای وظایفی پیچیـده  فنی و 
عملـی اسـت که نیـاز به وجود بدنـه گسـترده ای از دانش واقعی، فنـی و نظام مند 

در حوزه تخصصـی دارد.

مثال هایی از وظایف محوله در این سطح عبارتند از:

- اطمینـان از مطابقـت وظایـف محوله با سـالمتی و بهداشـت، ایمنـی و مقررات 
بـا آن ها مرتبط 

- تهیـه جزئیـات برآوردهای کمی و هزینه هـای مواد و نیـروی کار موردنیاز برای 
طرح هـای معین

- همکاری، نظارت، کنترل و برنامه ریزی فعالیت های کارکنان دیگر

- انجام وظایف فنی با نظارت متخصصان

مشـاغل این سـطح مهارت به طور کلی نیاز به سـطح باالیی از سـواد و مهارت های 
ارتباطـی بین فـردی دارند. این مهارت ممکن اسـت شـامل توانایـی فهم پیچیدگی 
مطالب نوشـتاری، تهیه گزارش ها بر اسـاس واقعیات و برقراری ارتباطات شـفاهی 

در شرایط مختلف باشد.

دانـش و مهارت هـای موردنیـاز برای اجرای کارآمد مشـاغل در سـطح ٣، به طور 
معمـول پـس از گذراندن دوره های کسـب دانش در مؤسسـات آموزشـی سـطح 
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بـاال، طـی یـک دوره 1 تـا ٣ سـاله به دسـت می آید )سـطح5( کـه طی ایـن دوره، 
پـس از اتمـام آمـوزش متوسـطه، عملی اسـت. در برخـی موارد تجارب مناسـب 
قابـل مالحظـه و آمـوزش ضمـن خدمـت طوالنی مـدت ممکن اسـت جایگزین 

آموزش رسمی شـود.

نمونه هایـی از مشـاغل طبقه بندی شـده بـا سـطح مهـارت ٣، شـامل مدیـران 
فروشـگاه ها، تکنسـین های آزمایشـگاه های پزشکی، منشـی های حقوقی، نمایندگان 
فـروش تجـاری، پرتونـگاران تشـخیص پزشـکی، تکنسـین های پشـتیبانی رایانه و 

تکنسـین های پخـش و ضبـط برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونـی اسـت.

 سطح مهارت 4 

مشـاغل بـا سـطح مهارت 4 به طور ویژه مسـتلزم انجام وظایفی اسـت کـه نیاز به 
حـل مسـائل پیچیده تصمیم گیـری و خالقیت بر اسـاس پیشـینه قابل مالحظه ای 
از دانـش نظـری و عملـی در حوزه هـای تخصصـی دارد و وظایـف محولـه به طور 
ویـژه شـامل تحلیـل و پژوهـش بـرای گسـترش دانـش بشـری در حـوزه  معین، 
تشـخیص و درمـان بیماری ها، منتقل کـردن دانش به دیگران و طراحی سـاختارها، 

ماشـین آالت و فرایندهای سـاخت و تولید اسـت.

مشـاغل ایـن سـطح مهـارت به طـور کلـی نیـاز بـه آمـوزش طوالنی مـدت و در 
برخـی موارد سـطح بسـیار باالیی از دانـش و مهارت های ارتباطی بین فـردی دارد. 
ایـن مهارت هـا به طور معمـول شـامل توانایـی درک پیچیدگی مطالب نوشـتاری 
و برقـراری ارتبـاط بـا رسـانه های مانند کتاب هـا، تصاویـر، عملکردهـای اجرایی، 

گزارش هـا و ارائه شـفاهی اسـت.

دانـش و مهـارت موردنیـاز بـرای اجـرای کارآمـد مشـاغل با سـطح مهـارت 4، 
به طور معمول پس از گذراندن دوره های کسـب دانش در مؤسسـه های آموزشـی 
سـطح بـاال، طـی یـک دوره ٣ تـا 6 سـال به دسـت می آید کـه منتهی بـه اعطای 

گواهی نامـه درجـه یـک یـا باالتر می شـود )سـطح 5 الف یـا باالتر(.

در برخـی مـوارد تجـارب قابل مالحظـه و آموزشـی ضمـن خدمـت می توانـد 
جایگزیـن آمـوزش رسمی شـود یا عـالوه بر آمـوزش رسـمی موردنیاز باشـد. در 
بسـیاری مـوارد بـرای ورود بـه ایـن مشـاغل گواهـی رسـمی مربوط الزم اسـت.
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نمونه هایی از مشـاغل طبقه بندی شـده با سـطح مهارتی 4 شـامل مدیران فروش و 
بازاریابی، مهندسـان عمران و معلمان مدارس آموزش متوسـطه، پزشکان عمومی، 
موسـیقی دان ها، پرسـتاران اتاق عمل و تحلیل گران سیسـتم های رایانه ای هستند. 

ISCO-08 ٢-٣ -٣-٥- کاربرد چهار سطح مهارت در گروه های اصلی  

ارتبـاط بیـن 1٠ گـروه عمـده ٠٨-ISCO و چهار سـطح مهـارت در جـدول ٢- ٢ 
به صـورت خالصـه آمـده اسـت. در گـروه اصلـی مشـاغل زیرگـروه اصلـی 14، 
مدیـران مهمانـداری، خرده فروشـی و مدیـران سـایر خدمـات، در سـطح مهارت 
سـه هسـتند. تمام مشـاغل دیگر در گروه اصلی 1، در سـطح مهارت 4 هستند. در 
گـروه اصلـی ٠ مشـاغل نیروهای مسـلح، هر یک از سـه زیرگروه اصلی در سـطح 

مهارتـی متفاوتی قـرار دارند.

کد گروه 
اصلی

ISCO-08 سطح مهارتشرح گروه اصلی

4+3مدیران1

4متخصصان 2

3تکنسین ها و كمك متخصصان 3

2كاركنان پشتیبانی دفتری 4

كاركنان ارائه خدمات و كاركنان فروش 5

كاركنان ماهر كشاورزی جنگلداری و ماهیگیری 6

صنعتگران و كاركنان حرفه ای مرتبط 7

متصدیان ماشین آالت و دستگاه ها و مونتاژكاران 8

1كاركنان مشاغل ساده 9

4+2+1مشاغل نیروهای مسلح0

ISCO -جدول٢-٢- نمایی از ارتباط گروه های اصلی با سطوح مهارت در ٠٨ 
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در مـواردی کـه لـزوم داشـتن تحصیـالت بـر اسـاس آمـوزش رسـمی به عنوان 
بخشـی از اندازه گیری سـطح مهارت یک شـغل اسـتفاده می شـود، این شـرایط بر 
اسـاس ISCED-97 تعریف می شـوند. نمایی از رابطه بین سـطوح مهارتی ISCO و 

سـطوح تحصیـالت درISCED- 97 در جدول ٢- ٣  ارائه شـده اسـت.

سطح مهارت

ISCO-08

سطح

ISCED- 97 
ISCED- 97 شرح سطح گروه

دومین مرحله ی آموزش عالی46

5 الف
اولین مرحله آموزش عالی، اولین درجه )دوره 

متوسطه(

5 ب٣
اولین مرحله آموزش عالی، اولین درجه )دوره 

کوتاه یا متوسطه(

آموزش پس از متوسطه، غیر از آموزش عالی ٢4

سطح باالی آموزش متوسطه ٣

سطح پایین آموزش متوسطه ٢

آموزش ابتدایی و مقدماتی 11

جدول ٢-٣- نمایی از چهار سطح مهارت ٠٨-ISCO با سطوح تحصیلی .

اسـتفاده از رده هـای ISCED بـه تعریـف چهـار سـطح مهارت کمک می کنـد. این 
سـتون بیانگر این نیسـتند که مهارت هـای الزم برای انجـام وظایف و تکالیف یک 
کار تنهـا می توانـد از طریـق آموزش رسـمی کسـب شـود. ایـن مهارت ها ممکن 
اسـت اغلـب از طریـق تجربـه و آموزش غیررسـمی نیز کسـب شـود. عـالوه بر 
ایـن تأکیـد می شـود که تمرکـز اصلـی ٠٨-ISCO روی مهارت های کسـب شـده 
بـرای انجـام وظایـف و تکالیـف یـک شـغل اسـت و روی ایـن موضوع یـک فرد 
استخدام شـده برای شـغل معینـی دارای مهارت بیشـتر و یا کمتـر از فرد دیگری 

در همان شـغل اسـت معطوف نیسـت.
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 بنابرایـن تحصیـالت و آمـوزش رسـمی تنهـا بخشـی از مؤلفه هـای اندازه گیـری 
سـطح مهارت انـد کـه بایـد درنظر گرفتـه شـوند. مهم تریـن عامـل تعیین کننده 
سـطح مهـارت، ماهیـت و ویژگی هـای وظایف محوله در شـغل ویـژه ای مرتبط با 
وظایـف مختـص تعریف شـده بـرای هر سـطح مهارت اسـت. بـا وجود ایـن باید 
یـادآوری شـود که سـطح مهارت های عمومـی )مهارت هایی که مختـص به گروه 
شـغلی خاصـی نیسـت و برای انجام بسـیاری مشـاغل موردنیـاز اسـت( می تواند 
به طـور قابل مالحظه ای بر حسـب ماهیت و ویژگی های کار بین مشـاغل مختلف 
متفـاوت باشـد. بـرای مثال نماینـدگان بیمه کـه با سـطح مهـارت ٣، طبقه بندی 
می شـوند ممکن اسـت نیاز به سـطح باالتـری از مهارت هـای ارتباطـی بین فردی 
نسـبت بـه سـازندگان نرم افـزار بـا سـطح مهارت 4، داشـته باشـد، ایـن اختالف 

به طـور عمـده بر اسـاس تفـاوت در ماهیـت و ویژگی هـای اجرایی کار اسـت.

از آنجـا کـه ذات طبقه بنـدی بـر اسـاس کار و نقـش خاصـی اسـت بـرای انجام 
کار، مناسـب نیسـت کـه مهارتها یـا قابلیت هـای فـردی را برای طبقه بنـدی کار 
درنظربگیریـم. همچنین الزم نیسـت فردی را کـه قابلیت های ویژه ای در سـطوح 
معینـی از کارش دارد، در سـطح مهـارت به خصوصـی از ٠٨-ISCO طبقه بنـدی 
نمـود. بنابرایـن بـرای مثـال، شـخصی کـه در کاری کـه نیـاز بـه اجـرای وظایف 
آجرچینی سـاختمان دارد استخدام می شـود باید در گروه واحد 711٢، آجرچین ها 
و کارکنـان مشـاغل مرتبـط قـرار گیرد. چـه آن فـرد گواهی نامه رسـمی به عنوان 
بنـای آجرچین داشـته باشـد، چـه بنای آجرچین خوبی باشـد، چه بنـای آجرچین 
بـدی باشـد، چـه بنـای آجرچین معمولـی باشـد، در هر صـورت این گـروه واحد 
طبقه بنـدی می شـود. به طـور مشـابه شـخصی کـه بـرای انجـام کاری اسـتخدام 
می شـود کـه نیـاز به انجام وظایفـی در زمینه دامپزشـکی دارد باید در گـروه واحد 
٢٢5٠ دامپزشـکان قرار گیرد چه آنچه شـخص دارای گواهینامه رسـمی به عنوان 
دامپزشـکی باشـد و چه نباشـد و چه در زمینه دامپزشـکی کارآمد باشـد، در هر 

صـورت در ایـن گـروه واحـد طبقه بندی می شـود.

در نهایـت بایـد یـادآوری نمود که مفهوم سـطح مهارت با درنظر گرفتن سـطحی 
از مهـارت موردنیـاز برای اجـرای کارآمد و وظایـف موردنیاز برای انجـام کار در 
گروه شـغلی مشـخصی به کار می رود. بنابراین برخی افراد در برخی مشـاغل که با 
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سـطح مهارتی ویژه ای طبقه بندی می شـوند، ممکن اسـت از سـطوح مهارت باالتر 
یا پایین تری نسـبت به آن شـغل برخوردار باشـند. همچنین ممکن اسـت سـطح 
مـوارد موردنیـاز برای انجـام کارهای مهم و ویژه در شـغل به خصوصـی، باالتر از 

سـطح مهارت موردنیاز آن شـغل در حالت کلی باشـد.

  ٢-٣-٣-٦- مشـاغلی که نیازهای آموزش رسـمی برای آنها بین کشورهای 

مختلف، متفاوت است.

تغییـر مهـم و ویـژه در کاربرد مفهوم سـطح مهـارت در طراحـی ٠٨-ISCO، این 
اصـل را نشـان می دهد که مشـاغلی که مسـتلزم اجـرای وظایف یکسـانی اند باید 
همیشـه در یـک طبقـه قرار گیرنـد حتـی اگـر گواهی نامه هـای آمـوزش رسـمی 
موردنیـاز یـا کسب شـده بـرای آنها از یک کشـور به کشـور دیگر متفاوت باشـد.

مشـکل عمده ای کـه کاربـران ٨٨-ISCO بـا آن مواجه بوده اند در مورد مشـاغلی 
کـه مجموعـه وظایـف و تکالیـف مشـابه داشـتند امـا بـر اسـاس گواهی نامه های 
آمـوزش رسـمی در کشـورهای مختلـف بـرای آنهـا سـطوح مهارتـی متفاوتـی 
اندازه گیـری می شـد. دلیـل این موضوع این اسـت کـه به علت وجـود تفاوت های 
موجود در سیسـتم های آموزشـی ملی کشـورهای مختلف نیاز به اجرای مجموعه 
مشـابه از وظایـف و تکالیف دارد کـه می تواند بدون تأثیرپذیری از سـطح مهارت 
موردنیـاز برای اجـرای کارآمد وظایف برعهده افراد با سـطوح مختلفی از آموزش 

قرار گیرد. رسـمی 

دسـتورالعمل ٨٨-ISCO توصیـه می کـرد کـه در شـرایط ملی، مشـاغل با سـطح 
مهـارت باالتر یا پایین تر نسـبت بـه طبقه ای کـه در ٨٨-ISCO قرار داده شـده اند 
در هر کشـور باید در گروه اصلی مطابق با سـطح مهارتی که برای چنین کارهایی 

که موردنیاز اسـت، طبقه بندی شـوند.

این رویکرد منجر به کاهش مقایسـه پذیری بین المللی در مورد مشـاغلی شـد که 
بر حسـب وظایف اجرایی محتوای مشـابهی داشـته و در گروه هـای اصلی متفاوتی 
٨٨-ISCO بسـته بـه هر کشـور طبقه بندی شـده اند. این موضـوع به ویژه هنگامی 
پیـش  آمـد کـه سـطح مهـارت در ابتدا بر اسـاس تحصیـالت و آموزش رسـمی 
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موردنیاز در شـرایط ملی تفسـیر شد.

دو نمونـه از آشـکارترین مشـکالت مطرح شـده ٨٨-ISCO در مـورد برخـورد بـا 
پرسـتاران و آمـوزگاران دوره  ابتدایـی و پیش دبسـتانی بـود. در برخـی کشـورها 
داشـتن درجـه دانشـگاهی بـرای پرسـتاران و معلمان الزم اسـت در حالـی که در 
برخـی دیگـر این نیـاز وجود نـدارد. در زمانـی کـه ٨٨-ISCO مورد بررسـی قرار 
می گرفـت، ایـن مشـکل بـا تخصیـص این مشـاغل بـه گروه هـای فرعی مشـابه 
در گروه هـای اصلـی ٢ و ٣ حـل شـد. ایـن گروه هـای شـغلی در کشـورهایی کـه 
تمـام معلمـان و تمـام پرسـتاران را در گروه اصلـی ٢ یا گروه اصلـی ٣ طبقه بندی 
می کـرد، اسـتفاده می شـد مگـر در مـواردی که در آن کشـور اختالفـات عمده ای 
در وظایـف و تکالیـف محوله این دو گروه شـغلی وجود داشـت. چـون توضیحات 
ارائه شـده در ٠٨-ISCO مورد معلمان و پرسـتاران در هر دو گروه اصلی یکسـان 
بـود، قابـل درک بـود که برخـی از کشـورها بین متخصصـان و کمک متخصصان 
بـر اسـاس سـطح تحصیالت یا بـر اسـاس نیازهای آموزشـی ویژه ای کشـور خود 
و نـه بـر اسـاس وظایـف و تکالیفـی کـه در عمـل در یک شـغل در ایـن دو گروه 
شـغلی انجـام می شـود، تفـاوت قائـل شـود. در ٠٨-ISCO این مسـئله با توصیف 
محتـوای کار )ماننـد وظایـف و تکالیف( با اولویت الزامات آموزشـی و تحصیلی در 
سـطح ملی مـورد توجه قـرار گرفت. به عبارت دیگر مشـاغلی که مسـتلزم اجرای 
مجموعه مشـابه از وظایف و تکالیف در سـطح گسـترده هسـتند همیشـه در رده 
یکسـانی در ٠٨-ISCO قرار می گیرد.حتی در مواردی که الزامات سـطح آموزشـی 
در سـطح ملی بر حسـب تحصیالت متفاوت باشـد. امید اسـت که این امر منجر 

بـه بهبود قابلیت مقایسـه پذیری در سـطح بین المللی شـود. 

مجموعـه ای از اصـول و دسـتورالعمل ها بـرای تصمیم گیـری در مـورد اینکـه در 
مواقعی که الزامات آموزشـی و تحصیلی در کشـورهای مختلف متفاوت اسـت چه 
سـطح مهارتـی بایـد به مشـاغل اختصاص یابـد تهیـه و تدوین شـد. خطوط کلی 
ایـن اصـول در ادامـه آمده اسـت و کاربرد این اصول در تشـخیص اولویت ها برای 

کمـک به تعیین طبقه معین مشـاغل در سـاختار ٠٨-ISCO اسـت.

الف( پیچیدگی و گسـتره وظایف و تکالیف هر شـغل با درنظر گرفتن تعریف هر 
سـطح مهارت همراه با ارجاع مشـخصی به وظایف و تکالیف خاصی مرتبط با آن 
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سـطح مهارت مورد توجه قـرار گرفت.

ب( در مـواردی کـه الزامـات آمـوزش رسـمی در تعداد کمـی از کشـورها دارای 
اختـالف بـود سـطح مهـارت بر اسـاس الزاماتـی که در اکثر کشـورها مشـخص 

تعیین شد. شـده 

پ( در مـواردی کـه درنظـر گرفتـن مـوارد )الـف( و )ب( در تشـخیص سـطوح 
مهـارت 1 و ٢ مربـوط به مشـاغل بی نتیجه بـود در برخی کشـورها اتمام مرحله 
اول آمـوزش متوسـطه )سـطح٢، ISCED-97( و در برخـی دیگـر از کشـورها تنها 
آموزشـی ابتدایـی )سـطح ISCED-97 ،1( در سـطح مهـارت 1 قـرار گرفـت. این 
رویکـرد بـه ایـن دلیل اتخاذ شـد که در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته صنعتی 
اتمـام مرحلـه آمـوزش متوسـطه کم و بیـش همگانی )عمومـی( اسـت. در چنین 
شـرایطی شـخصی که مرحله اول آموزش متوسـطه را به اتمام نرسـانده باشد قادر 

بـه یافتن شـغلی حتـی بـرای غیر مهارتی ترین کارها نیسـت.

ت( در مـواردی کـه درنظـر گرفتن موارد )الـف(، )ب( و )پ( بی نتیجه بود به طور 
معمـول در کشـورهای صنعتـی از وضعیـت غالب برای تعیین سـطح مهارت یک 
شـغل اسـتفاده شـد، اما تنها وقتی کـه رویکردی منطقی در مقابـل اکثریت مطلقی 
از ایـن کشـورها قابل دسـتیابی بـود. برای نمونه اگـر درجـه ای از تحصیالت برای 
ورود به شـغلی برای کمتر از نصفی از کشـورهای عضو سـازمان توسعه و همکاری 
هـای اقتصـادی )OECD( وجـود داشـت اما برای باقی کشـورها )بیشـتر از نصف( 
داشـتن یک دیپلم دوسـاله الزم بود. در آن صورت مناسـب تشـخیص داده شـد 

که آن شـغل به سـطح مهارت ٣ اختصـاص یابد.

انـدازه کشـور ها عـالوه بـر تعـداد آنهـا در این نـوع قضـاوت باید درنظـر گرفته 
می شـد. دلیـل اتخـاذ این شـیوه این بود که احتمـاالً وضعیت غالب در کشـورهای 
صنعتی در نهایت در دیگر کشـورها نیز پذیرفته خواهد شـد. عالوه بر این سـطح 

باالتـری از گواهینامه هـا بـرای مهاجرت با هـدف کاریابـی موردنیاز بود.

  ٢-٣ -٣-٧- ساختار طبقه بندی و ترکیب کدها

ISCO-6٨ طـوری طراحی شـده اسـت که مشـاغل در یکی از 6٣4 گـروه واحد، با 
تفصیلی ترین سـطح، طبقه بندی شـده اند. مقصود این بوده اسـت که تمام مشـاغل 
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موجـود در دنیـا را بتـوان بـه یکـی )و فقـط یکـی( از گروه هـای واحـد اختصـاص 
داد. به طـور کلـی هـر گـروه واحـد از چندیـن »شـغل« تشـکیل شـده اسـت کـه 
برحسـب سـطح مهـارت و تخصص موردنیـاز مهـارت، درجه باالیی از مشـابهت 
را دارا هسـتند. گروه هـای واحـد بعد از گروه هـای فرعی و گروه هـای فرعی بعد از 
زیرگروه هـای اصلـی و زیـر گروهای اصلی بعـد از گروهای اصلی بر اسـاس مفهوم 
سـطح مهـارت و کاربردهـای گسـترده تری از مفهـوم سـطح تخصـص موردنیـاز 

مهـارت، قـرار گرفته اند.

همـه بـه جـز دو گـروه اصلـی ISCO-6٨ شـامل مشـاغلی تنهـا بـا یکـی از چهار 
سـطح مهارت ISCO اسـت. تمام 4٣ زیرگروه شـامل مشـاغلی در تنها یک سطح 
مهـارت هسـتند. ایـن امر به این معناسـت کـه داده ها بر اسـاس زیرگـروه اصلی، 
گـروه فرعـی و گروه واحـد طبقه بنـدی  ISCO-6٨ در صورت نیـاز می توانند تنها 
بر اسـاس سـطح مهارت گردآوری شـود. این موضوع با سـاخت سـه گروه اصلی 
در گروه اصلی ٠ )مشـاغل نیروهای مسـلح، برای افسـران کادر نیروهای مسـلح و 
درجـه داران از سـایر رده هـا( و مرتـب کردن مشـاغل در گروه اصلـی 1، مدیران، 
انجـام شـد به طوریکـه تمـام مشـاغل نـه در سـطح مهـارت4، بلکـه در زیرگروه 
فرعـی مجزایی در سـطح مهـارت ٣ قرار گرفته اسـت. این موضـوع با طبقه بندی 
٨٨-ISCO در مشـاغل گـروه اصلـی1 )قانونگـذاران، مقامـات ارشـد و مدیـران( و 
گـروه اصلـی٠ )نیروهای مسـلح که سـطح مهارتی بـه آنها اختصـاص نیافته بود(

است. متفاوت 

بـا نگاهـی به سـاختار سلسـله مراتبـی  ٠٨-ISCO از بـاال به پاییـن درمی یابیم که 
هـر یـک از 1٠ گـروه اصلی از دو یا چند زیرگروه اصلی تشـکیل شـده اسـت و هر 
زیرگـروه اصلـی نیز شـامل یک یا چند گـروه فرعی اسـت. هر یـک از 1٣٠ گروه 
فرعـی از یـک یـا چند گروه واحد تشـکیل شـده اسـت. هر گروه اصلـی با یک کد 
یـک رقمی نشـان داده شـده اسـت. هر زیرگـروه اصلی با یک کد دو رقمی نشـان 
داده شـده اسـت. پـس کد گـروه اصلی همراه با یـک رقمی دیگر اسـت. به همین 
ترتیـب گروه هـای فرعی متشـکل از کدهای سـه رقمی و گروه های واحد متشـکل 
از کدهـای چهاررقمـی هسـتند کـه در هر حالت کدهای سـطح باالتـر از یک رقم 

اضافه تر تشـکیل می شـود.
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قاعده مذکور در جدول ٢-4 به طور نمونه تشریح شده است.

شرح کد کد نام گروه

کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش5 گروه اصلی 

کارکنان ارائه خدمات شخصی51 زیر گروه اصلی 

مهمانداران، خدمه کمکی و راهنماهای سفر511 گروه فرعی 

مهمانداران سفر5111 گروه های واحد

خدمه کمکی حمل و نقل عمومی 511٢

راهنمای سفر 511٣ 

ISCO جدول ٢-4- نمایش نمونه ای از ساختار سلسله مراتبی باال به پایین گروه 5 در

در جدول ٢ – 5 فراوانی ساختار رده بندی  ٠٨-ISCO آورده شده است.

تعداد ردهتعداد ارقام ردهنام رده

11٠گروه اصلی 

٢4٣زیر گروه اصلی 

٣1٣٠گروه فرعی 

44٣6گروه واحد 
ISCO جدول ٢-5 - فراوانی ساختار رده بندی در

 ISCO-اسـتفاده شـد در ٠٨ ISCO-سـایر قاعده هـای کدگذاری دیگر کـه در  ٨٨
نیـز مـورد اسـتفاده قرار گرفـت، به ویـژه در جایی که گـروه فرعی شـامل تنها یک 
گـروه واحـد بـود، آخریـن رقم در کد مربـوط به گـروه واحد، »صفر« منظور شـد. 
در مـواردی کـه گـروه واحد دارای عنوان یکسـانی با عنوان گـروه فرعی بود عنوان 
طبقه بنـدی نشـده در جای دیگـر به آن اختصاص داده شـد و رقم انتهایی مختص 

به آن 9 منظور شـد.
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ISCO-88 و ISCO-08 ٢-٣-٣-٨- تغییرات عمده بین  

اگرچـه مدیریت مفهومی کـه از آن به عنـوان راهنمای تدوین ٠٨-ISCO اسـتفاده 
شـده اسـت نسـبت بـه مـدل مفهومـی ٨٨-ISCO تغییـرات اساسـی نداشـته اما 
تفاوت هـای مهمـی در برخورد با برخی از گروه های شـغلی در آن وجـود دارد. این 
 ISCO-تفاوت هـا نشـان دهنده  توجه بـه مشـکالت تجربه شـده در اسـتفاده از ٨٨

عـالوه بـر اعمال تغییرات شـغلی در طی دوره بیسـت سـاله بهبود آن اسـت.

سیسـتم جامـع گروه های اصلـی، زیرگروه های اصلـی، گروه های فرعـی و گروه های 
واحد اسـتفاده شـده در ٨٨-ISCO  در ٠٨-ISCO نیز حفظ شـده اسـت. 1٠ گروه 
اصلـی در باالتریـن سـطح سـاختار  ٨٨-ISCO در ٠٨-ISCO نیـز وجـود دارنـد. 
اسـامی برخـی از گروه هـای اصلـی بـرای وضوح بیشـتر محتـوا تا حـدودی تغییر 
کـرده اسـت و برخـی گروه های شـغلی از یک گـروه اصلی به گـروه اصلی دیگری 
منتقـل شـده اند.به عنـوان یـک نتیجه، جـدول تبدیـل داده هـا به طور مسـتقیم از 
گروه هـای اصلـی ٨٨-ISCO بـه گروه هـای اصلـی ٠٨-ISCO امکان پذیر نیسـت.

اگرچـه تطابـق یک به یـک بین برخـی گروه هـای مشـخص در سـطوح پایین تر از 
سـطح گـروه اصلـی وجـود دارد اما این تغییـرات نشـانه دگرگونی بیـن مجموعه 
آمارهـا بـر اسـاس ٨٨-ISCO و ٠٨-ISCO در تمـام سـطوح در سلسـله مراتـب 
طبقه بنـدی اسـت. جـداول کاملـی کـه نشـان دهنده تطابق در سـطح گـروه واحد 
بین ٨٨-ISCO و ٠٨-ISCO  اسـت. در ترجمه نسـخه بین المللی ارائه شـده اسـت.

بسـیاری از تغییـرات، ایـن نکتـه را گوشـزد می کـرد کـه ٨٨-ISCO در برخـی 
حوزه هـا به طـور جـدی قدیمی شـده اسـت کـه قابل توجه ترین آنهـا نتایج حاصل 
از پیشـرفت صنعتـی در حوزه تخصصی فنـی و اداری مرتبط با اسـتفاده از رایانه و 

ارتباطـات راه دور بود. 

بنابرایـن بـرای نشـان دادن جنبـه فناورانـه تغییـرات شـغلی در بـازار کار، برخـی 
رده هـا در ٨٨-ISCO ادغـام شـدند، برخـی تجزیـه شـدند و برخی منتقل شـدند. 
رده هـای جدیـد ایجادشـده امکان شناسـایی گروه شـغلی جدیـد یـا به وجود آمده 
را فراهـم می کننـد. بـرای کمـک به تحلیل سـری های زمانـی، گروه هـای واحد در 
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 ISCO-تجزیـه نشـدند بلکـه به بخش هـای دیگر گروه هـای واحـد ٨٨ISCO-٠٨
ملحـق شـدند، البته به جز مـواردی که غیرقابـل اجتناب بود. عالوه بـر این برخی 
تغییـرات در روش مـدل مفهومـی ISCO برای طراحی طبقه بندی به کار برده شـد. 
قابل توجه تریـن آنهـا ماهیـت و ویژگی های وظایفی بود که تأکید بیشـتری بر روی 
آنها نسـبت به تحصیالت رسـمی و الزامات آموزشـی در تعیین سـطح مهارت هر 

شـغل وجود داشت.

تغییـرات دیگـری در سـاختار طبقه بنـدی پاسـخگوی ایـن موضـوع بـود کـه 
٨٨-ISCO در برخـی حوزه هـا بیـش از حـد و در برخـی حوزه ها کمتـر از حد الزم 
وارد جزئیـات شـده و گوناگونـی زیـادی در انـدازه برخـی زیرگروه هـای اصلـی و 
گروه هـای فرعی وجود داشـت. هرجا که امکان داشـت کوشـش می شـد اطمینان 
حاصـل شـود کـه سـطوح تفصیلی شـده در ٠٨-ISCO متناسـب با اهـداف اصلی 
بـوده و تـا حد امـکان کاربردی می باشـد. هدف این بود که تغییـرات امکان تعیین 
برآوردهـا در آمارگیری هـای نمونـه ای را بـرای زیرگروه هـای اصلـی و گروه هـای 

فرعی ٠٨-ISCO نسـبت بـه ٨٨-ISCO تسـهیل نمایند.

ویژگی هـای توزیـع شـغلی به دسـت آمـده از بـازار کار در صفحـه بین المللـی و 
گوناگونـی کاربردهایISCO، مسـائل مربوط بـه اندازه گروه ها و مسـائل مربوط به 
تفاوت سـطوح تحصیلـی در بخش های مختلـف طبقه بندی اگرچه مسـائل مهمی 

بودنـد، اما تعیین کننـده نبودند.

در برخـی موارد مسـائلی وجود داشـت که امـکان تصمیم گیری در مـورد رده های 
معینـی از ٨٨-ISCO به صـورت هماهنـگ در سـطح بین المللـی فراهـم نمی شـد 
به ویـژه بـا درنظرگرفتـن نـوع داده هایـی کـه جمـع آوری آنهـا در آمارگیری هـا 
امکان پذیـر اسـت. در چنیـن مـواردی تعدیلـی در ٠٨-ISCO به منظـور بهبـود 
سـازگاری گزارش هـا و مقایسـه های بین المللـی برای مثـال در برخورد با مشـاغل 

مدیریتـی در کشـاورزی صـورت گرفت.

برخی از مهمترین تغییرات به طور خالصه در ذیل آمده است:

 بخش هایـی از طبقه بنـدی کـه مربـوط بـه مشـاغل مدیریتـی اسـت به منظور 
برطرف کـردن مشـکالتی که کاربـران ٨٨-ISCO بـا آن مواجه بودند، سـاماندهی 
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مجدد شـد.

 در حوزه هایـی که سرپرسـتان به طور معمول وظایف مختلف ویژه ای را نسـبت 
بـه دیگـر سرپرسـتان انجـام می دهند چند گـروه واحـد جدید و یک گـروه فرعی 

جدیـد برای برخی از مشـاغل نظارتی ایجاد شـد.

 روزآمـدی و توسـعه مشـاغل مرتبط با فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، امکان 
شناسـایی مشـاغل تخصصـی و کمک تخصصـی را در ایـن حـوزه در زیرگروه های 

فرعـی فراهم کرده اسـت.

  در مـورد٨٨-ISCO فعالیـت تهیـه غـذا، گروه های مشـابهی مـوازی در صفحه 
گروه هـای اصلـی وجود دارد کـه تفاوت در سـطح تحصیالت و الزامات آموزشـی 
در کشـورهای مختلف ایجاد شـده بود و این تفاوت به دلیل مسـئولیت ها و درجه 
نظارتـی آنهـا بود. در ٠٨-ISCO زمانی که وظایف محوله اساسـاً یکسـان هسـتند 

گروه های مشـابهی ایجاد نمی شـود.

 مشـاغل مرتبـط بـا تأمیـن خدمـات سـالمت و بهداشـت بـه این منظـور که 
جزئیاتـی کافـی بـرای ٠٨-ISCO را به عنوانی پایه گزارش هـای بین المللی در مورد 
نیـروی کار حـوزه سـالمت و بهداشـت فراهـم آوردند، توسـعه یافته انـد. این گونه 
مشـاغل در مـواردی کـه امـکان داشـت در یـک گـروه قـرار داده شـدند تـا دو 
زیرگـروه اصلی و گروه فرعی جداگانه فراهم شـده را به مشـاغل خدمات سـالمت 

و بهداشـت اختصـاص دهند.

 بخشـی از طبقه بنـدی کـه مرتبـط با کارکنـان دفتری اسـت برای نشـان دادن 
افزایـش تأثیـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و فراهم کـردن جزئیات ارزشـمند 
بـرای مشـاغلی که تعـداد زنـان استخدام شـده در آن بیشـتر اسـت، سـاماندهی 

مجدد شـده اند.

 گروه هـای دسـته بندی شـده ای برای کارکنان فـروش و کارکنـان ارائه خدمات 
سـاماندهی مجـدد شـد کـه شـامل فراهم سـازی زیرگروهـای اصلی جدیـد برای 
کارکنـان ارائـه خدمات شـخصی، کارکنان ارائـه مراقبت های شـخصی و کارکنان 

خدمات حفاظتی اسـت.
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رده هـای تفصیلی تـر و بـا وضـوح بیشـتر بـرای برخـی گروه های شـغلی در بخش 
کشـاورزی ایجاد شـده است.

رده هـای تفصیلی تـر بـرای مشـاغل اطالع رسـانی و ارائـه خدمـات به مشـتری ها 
شـامل مشـاغل مرتبط با گردشـگری ایجاد شـده اسـت.

 گروه های مربوط به متصدیان ماشـین آالت و دسـتگاه ها دچار تغییرات سـاختاری 
شـده و سـاماندهی مجـدد شـده اسـت کـه ایـن امر بـه دلیل رفـع آن بخـش از 
مشـکالت در  ٨٨-ISCO که کمتر به جزئیات پرداخته و یا توضیحات ارائه شـده 

در آن قدیمی شـده بود، صـورت گرفت.

پوشـش و دامنه مشـاغلی که در اشـتغال غیررسـمی دارای اهمیت اند، در مقایسه 
بـا ٨٨-ISCO بهبـود یافته انـد این امر به دلیـل افزایش تعـداد زیرگروه های اصلی 
در گروه هـای ٠٨-ISCO در گـروه اصلی9، کارکنان مشـاغل سـاده صورت گرفت.

نتیجـه ایـن تغییـرات افزایـش ناچیـزی در جزئیات هر سـطح طبقه بنـدی به جز 
باالتریـن سـطح اسـت. با وجـود این تغییـرات به طـور یکنواخت در تمام سـاختار 
طبقه بنـدی توزیـع نمی شـود. جـدول ٢ – 6  نشـان می دهـد که تعـداد گروه های 
واحـد در گـروه اصلـی ٢، متخصصـان و گـروه اصلی 5 کارکنـان ارائـه خدمات و 
کارکنـان فـروش به طـور قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت در حالی کـه تعداد 
گروه هـای واحـد در گـروه اصلـی از ٨، متصدیـان ماشـین آالت و دسـتگاه ها و 

مونتـاژکاران به طـور قابل مالحظـه ای کاهـش یافته اسـت.

 .
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 تدوین روش و تطبیق استانداردهای طبقه بندی

راهکار پیشـنهادی، سیستمی منسـجم از نرم افزارها و استقراریافته بر مدلی بهینه از 
معماری فیزیکی اسـت. دقت در انجام عملیات کدگذاری مسـتلزم ارائة راهکاری 
مناسـب و دقیـق اسـت که مسـیر انجـام کار را به درسـتی تعریف کنـد. نرم افزار 
کدگـذاری تنهـا یـک ابـزار کمکی جهـت تسـریع کار، دقـت، افزایش سـرعت و 
جلوگیـری از خطـا و دوباره کاری اسـت. لذا مشـخص کردن فرایندهـا و نحوة عمل 
اسـتفاده از نرم افـزار و تخصـص کاربـران نسـبت به زمینة مرتبـط، همچنین نحوة 
ارتبـاط بـا ذی نفعـان پـروژه راهگشـای حل مسـئله اسـت. گـردش کار و سـطح 
دسترسـی کاربران، ارسـال گزارش هـای قابل بررسـی و دوره ای بـرای ذی نفعان و 
مشـخص کردن وظایف هر شـخص، کارایی سیسـتم را به خوبـی افزایش می دهد.

فراینـد عملیات کدگذاری از حساسـیت بسـیار باالیی برخوردار اسـت لـذا در این 
بخـش فراینـد کامـل آن و نقـش افـراد و نرم افزار هـا و اسـتانداردهای طبقه بندی 
بـا دقـت معین شـده اسـت. راهنمـای بعضی از قسـمت های اصلـی نرم افـزار در 
پیوسـت شـماره 1 آورده شـده اسـت. شناسـایی هـر عنـوان و پیداکـردن آن در 
طبقه بنـدی اسـتاندارد دارای خطـای قابل قبول اسـت که این موضوع در پیوسـت 
شـماره ٢ از طـرف مرکز آمار ایران بررسـی شـده و در نرم افزار کدگـذاری از این 

متد اسـتفاده شـده است.

گردش کار و سـطح دسترسـی کاربران، ارسـال گزارش های قابل بررسی و دوره ای 
بـرای ذی نفعـان و مشـخص کردن وظایف هر شـخص، کارایی سیسـتم را به خوبی 
افزایـش می دهـد. جهـت کنتـرل ورود اطالعات و کدگـذاری، فرایندهـای آن در 

شـش گام به شـرح زیر بررسـی و تدوین شـد:

گام اول: کارکردهـای نرم افـزار و چگونگـی تحلیل، طراحی، پیاده سـازی، تسـت و 
اسـتقرار نرم افزار بررسـی شـده است.

گام دوم: اقدامـات اولیـه و نقش هـا و تخصص هر یک از کاربران سیسـتم تعریف 
و شناسـایی شده است.

 بخش سوم
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گام سـوم: گـردش کلـی کار و ارتبـاط کاربـران سیسـتم با نرم افـزار و یـا ارتباط 
کاربـران بـا همدیگر شناسـایی و نمایش داده شـده اسـت. در این بخـش از عالیم 

عمومی فلوچارت اسـتفاده شـده اسـت.

گام چهـارم: کدگـذاری خودکار که توسـط سیسـتم صـورت می گیرد بررسـی و 
نمایش داده شـده اسـت.

گام پنجم: کدگذاری و بازبینی کد و چگونگی تأییدیة آن نمایش داده شده است.

گام ششم: روش کنترل کیفیت کدگذاری و علل آن بررسی شده است.

 ٣-١- کارکرد ها، تحلیل، طراحی، پیاده سـازی، تسـت و استقرار 

نرم افزار

طراحـی سیسـتم نرم افـزاری بایـد به گونه ای باشـد کـه بتوانـد در طـول زمان به 
فعالیـت خـود بر اسـاس تعریف اولیه عمـل نماید. آنچـه می تواند در طـول زمان 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تغییـر یابـد، طبقه بندی های اسـتانداردی اسـت که 
بر اسـاس اسـتانداردهای ملـی و بین المللی مـورد بازبینی قرار گرفتـه و بانک های 
اطالعاتـی کدگـذاری شـده را می تواند دسـتخوش تغییـر نماید. بنابرایـن آنچه از 
نظـر کارفرمـا )مالـک اطالعـات( اهمیـت پیـدا می کند، حفـظ تاریخچـه کدهای 
منتسب شـده بـه اقـالم داده ای در طـول زمـان اسـت کـه در ایـن پـروژه تعریف 

نمی شـود.

در حـال حاضـر بانک اطالعاتی موجـود دربرگیرنده اقالم اطالعاتی شـرح فعالیت 
محل کار و شـرح شـغل اظهارکننده می باشـد که در اکثر موارد، شـامل فعالیت ها 
و مشـاغل یکسـان می باشـند. اسـتخراج اطالعـات آمـاری و مدیریتـی از ایـن 
بانک هـای اطالعاتی بدون انتسـاب کدهای اسـتاندارد تقریباً غیرممکن بـوده و در 
چنیـن مـواردی می تـوان گفت کـه در بسـیاری مـوارد، بانک اطالعاتـی نمی تواند 
جوابگـوی کامـل موارد مدیریتی باشـد. نوشـتار متفـاوت از یک فعالیـت و یا یک 
شـغل نیـز، عمالً می توانـد در آمارهای موردنیـاز، گمراه کننده باشـد. در این حالت 
الزم اسـت بانک هـای اطالعاتـی موجود مـورد بازبینی قرار گرفتـه و با یک فرایند 
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تعریف شـدة صحیح، نسـبت به انتسـاب کدهای اسـتاندارد به موجودیت ها اقدام 
نمـود. پس از کدگـذاری اولیه کلیه اقالم فعلی، عملیات کدگـذاری برای اطالعات 
جدیـد بـه دلیل کم شـدن مـوارد کدگذاری، به سـرعت انجام خواهد شـد. به این 

ترتیب سـازمان همـواره دارای بانـک اطالعاتی به روز شـده خواهد بود. 

تشـکیل یک تیم تعریف شـده برای اجرای اول این فرایند و در یک زمان مشـخص 
بـا به کارگیـری ابزار نرم افزاری تهیه شـده، بانک اطالعاتی بـه روزی را در اختیار قرار 

داده و از این پس سـازمان قادر به اسـتخراج آمارهای کاملی خواهد بود.

از آن جاکـه اطالعـات اظهـاری به عنوان اطالعات ثبتی محسـوب شـده و با عملیات 
آمارگیـری متفـاوت می باشـد، الزم اسـت از صحـت کدهای منتسب شـده اطمینان 
حاصـل نمـود. لـذا انجـام مراحل کنتـرل کیفی از مرحله انتسـاب کـد الزامی بـوده و 
الزم اسـت توسـط ابـزار و به کارگیری افراد آموزش دیده نسـبت بـه این مهم صورت 

گیرد.

 ٣-١-١-نیازهای سیستم

در طراحی راهکار از متدولوژی برنامه نویسـی شـیءگرا )OOP1( استفاده و معماری 
براسـاس الگـوی مبتنـی بر مؤلفه و حداقـل ٣ الیه پیاده سـازی شـد. در این رابطه 
بهره گیـری مؤثـر از مؤلفه هـا، الگوها و راهکارهـای موجـود در چارچوب های مورد 

اسـتفاده به منظـور طراحی و پیاده سـازی راهکار مطلـوب توصیه  گردید.

 ٣-١-٢- نیازهای كاركردی

نیازمندی هـای کارکـردی در کالن و به طـور خالصـه عنـوان شـد. آنچـه باقـی 
می مانـد و می توانـد معماری سیسـتم را بیان نمایـد، تعییـن کل نیازمندی ها و در 
تمامی ابعاد می باشـد که در مرحله شـناخت و تحلیل نیازمندی ها به آن پرداخته 

می شـود. برخـی از ایـن نیازمندی هـا بـه قرار زیر اسـت:

• استقرار ابزار های نرم افزاری در یک شبکه داخلی

• تشکیل تیم کدگذاری و آموزش تیم

1. Object-Oriented Programming
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• انتساب کد از طریق ترکیب ابزار و اپراتور

• انتساب کد به صورت اتوماتیک )مرحله اول(

• پیشـنهاد عناویـن نزدیـک بـه متن موجـود در قلـم اطالعاتـی توسـط نرم افزار 
)مرحلـه دوم(

• پیشنهاد عناوین با استفاده از واژه های انتخابی اپراتور )مرحله سوم(

• انتساب کد با انتخاب اپراتور )در مراحل دوم و سوم(

• بازبینـی کدهـای انتسـاب شـده به منظـور ارتقای صحـت کدگـذاری در مرحله 
انتسـاب کـد )برای کدهای منتسـب شـده توسـط اپراتور( 

• آماده سـازی و تحویـل بانـک اطالعاتـی کدگـذاری شـده بـه سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی به منظـور انتسـاب بـه بانـک اطالعاتـی اصلـی سـازمان

 ٣-١-٣- نیازهای غیركاركردی

آنچـه در یک سیسـتم نرم افـزاری به عنوان نیازهـای غیرکارکردی بیان می شـود، 
مـواردی از جملـه موارد زیر می باشـد:

امنیت

قابلیت استفاده

قابلیت اطمینان

سایر محدودیت ها

امنیت سیسـتم با اسـتفاده از حقوق دسترسـی، سـطوح دسترسـی، امنیت شبکه و 
امنیـت دسترسـی به پایـگاه دادة مورداسـتفاده میسـر خواهد بود. قابلیت اسـتفاده 
و مورداطمینـان بودن سیسـتم بـا طراحی و انجام تسـت های عمکلـردی، فرمهای 
مناسـب کاربـری، سـاده بودن انجـام کار و آموزش سـریع امکان پذیـر خواهد بود. 
نظـرات کاربرانـی کـه از ایـن سیسـتم اسـتفاده می کننـد در طراحـی رابط هـای 
کاربـری بسـیار مؤثـر اسـت. در پیوسـت 1 تعـدادی از ایـن رابط هـای کاربری و 

راهنمای سیسـتم شـرح داده شـده است.
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 ٣-١-٤- فازبندی مراحل اجرایی

مراحـل اساسـی بـرای رسـیدن بـه اهـداف تعیین شـده براسـاس کارکردهـای 
تشریح شـده، مطابـق بـا فازهـای جـدول ٣ – 1 امکان پذیـر گردیـد.

شماره 
خروجیعملیات و کارهای اجرایی مرتبط با فازشرح فازفاز

١

شناسایی و تحلیل 
شرایط موجود  در 

سازمان

شناخت داده های سازمان

شناخت نیازمندی ها

اخذ گزارش های موجود و انجام شده قبلی

٢

طراحی سیستم 
مدیریت

تعریف کاربران

اختصاص کار به کاربران

برگشت کدهای دارای مغایریت به کاربران

کنترل مراحل کار و عملکرد کاربران

کنترل میزان کار انجام شده

پشتیانی از داده های وارد شده

نرم افزار سیستم 
مدیریت کدگداری

٣

طراحی و پیاده سازی 
سیستم کدگذاری

کدگـذاری  سیسـتم  پیاده سـازی  و  طراحـی 
)ISCOوISIC(اتوماتیـک

طراحی و پیاده سـازی سیسـتم کدینگ جهت 
)ISCO و ISIC( کدگذاری اشـخاص

طراحـی و پیاده سـازی سیسـتم بازبینـی کـد 
)ISCO و   ISIC(اشـخاص

طراحی و پیاده سـازی نحـوه دریافت مغایریت 
کدهـا و تأییدیه هـا )کدگـذاری اتوماتیـک و 

اشـخاص( کدگذاری 

طراحی گزارش های تطبیقی و درخواسـت های 
سازمان

نرم افزار کدگذاری و 
بازبینی کد 

کنترل کارکردهای نرم افزارهای فاز ٢ و ٣ تست سیستم ٤
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 ٣- ٢- شناسایی کاربران و ذی نفعان سیستم و اقدامات اولیه

کاربران و ذی نفعان این سیستم و مشخصات کاربری آن ها عبارتند از:

 ٣-٢-١- مدیر سیستم )کاربر ارشد(

 1. توانایی راه اندازی سیستم ها و مشخصات شبکه موردنیاز

 ٢. توانایی تعریف کاربران در سیستم

 ٣. توانایی انتساب نقش به کاربران

شماره 
خروجیعملیات و کارهای اجرایی مرتبط با فازشرح فازفاز

٥

اجرای عملیات 
کدگذاری

تهیـه و تـدارک مـکان و تجهیـرات سیسـتم 
کدگـذاری 

اپراتورهـای کدگـذار و  انتخـاب و آمـوزش 
ارشـد کدگـذار 

شروع کار و انجام کدگذاری اتوماتیک

شـروع کار و انجـام کدگذاری دسـتی توسـط 
اپراتـور هـای کدگذار

توسـط  کـد  بازبینـی  انجـام  و  کار  شـروع 
بازبیـن اپراتورهـای 

تهیـه گزارش هـای مغایریت در کدگـذاری و 
کدگـذاری مجدد

٦
تهیه گزارش های 

نهایی و تطبیقی
اخـذ گـزارش از نرم افزار کدگـذاری مطابق با 

سازمان وضعیت 
تهیه گزارش های 

منطبق با بند ه )اهداف 
طرح( این سند

٧
کنترل و تأییدیه 

گزارش های  تطبیقی  
توسط سازمان

این فاز جهت خروجی نتایج طرح است

سـازمان هرگونـه مغایرتـی را گـزارش داده و 
مجـدداً اصـالح خواهد شـد

تأییدیه نهایی انجام 
طرح توسط سازمان 

تأمین اجتماعی

جدول ٣-1- فازهای تولیدنرم افزار
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 4. توانایی کنترل فرایندها در سیستم

 5. توانایی تغییر وضعیت و برگشت کارهای انجام شده

 6. توانایی تهیة پشتیبان گیری از داده های سیستم

 7. توانایی تهیه و ارسال گزارش های دوره ای

)ISCO یا( ISIC ٣-٢-٢ -کاربر کدگذار و بازبین کد 

 1. شرکت در دورة آموزش کدگذاری و فراگیری شیوه های کدگذاری

)ISCO یا( ISIC ٢. توانایی شناسایی طبقه بندی 

 ٣. شناسـایی مشـاغل و فعالیـت کارگاههـا در ایـران و پیـدا کـردن سـرفصل 
)ISCO یـا( ISIC مناسـب در

 4. توانایـی تشـخیص عناویـن نزدیک و تفکیـک هر یک در طبقه بنـدی ISIC )یا 
)ISCO

 5. کدگذاری عناوین شغل و فعالیت براساس آموزش های ارائه شده

 6. همکاری با کاربر کنترلر در اجرای دقیق کدگذاری

 7. بـه کار بسـتن دقیـق شـیوه های کدگـذاری، پرهیـز از حـدس و گمـان در 
مواقعی که تعیین کد مناسـب  با به کارگیری روش های گفته شـده میسـر نباشـد 

و هماهنگـی با کاربـر کنترلر

 ٨. کدگذاری مجدد بسته های مرجوع شده و دقت در انتخاب کد مناسب

 9. توانایی عمومی اپراتوری رایانه )تایپ، جستجو کردن، ثبت داده و...(

)ISCO یا( ISIC ٣-٢-٣- کاربر کنرتلر 

 1. تسلط به طبقه بندی های استاندارد تهیه شده در مرکز آمار ایران

 ٢. درک موضوعـی کامـل از کلیة طبقـات، عناوین و مصادیق هر یک از طبقات 
استاندارد
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 ٣. آموزش کاربران کدگذار و بازبین کد در صورت لزوم

 4. توانایـی ارتبـاط با کاربران کدگذار و بازبین کد، پاسـخگویی به سـواالت فنی 
وکنترل کیفیت انجـام کار آن ها

 5. بررسـی روزانـة فهرسـت های مغایرت کدگـذاری و ارائـة رهنمودهای الزم 
به کدگـذاران

 6. تعیین کد مناسب برای موارد مبهم

 7. مدیریت زمان بندی انجام کار و بررسـی پیشـرفت کار کدگذاران و بازبینان 
کد

 ٨. توانایـی ارتبـاط بـا ذی نفعـان و ارسـال گزارش هـا بـه آن هـا و دریافـت 
نتــایج  ازآن ها

 ٣-٢-٤- ذی نفعان سازمان تأمین اجتامعی 

 1. دو نفـر کاربـر جهت آموزش کامـل در زمان اجرا که سـازمان معرفی کرده 
بود.

 ٢. دو نفـر کـه توانایـی شناسـایی و تشـریح عناویـن نامعیـن را داشـته باشـند. 
گزارش هـای سیسـتم را بررسـی و در اسـرع وقـت نتایـج را اعـالم نماینـد.

 ٣.  گزارش هـا و نتایـج کار جهـت بررسـی و پیگیری هـای الزم به پژوهشـکده 
ارسـال و تأیید شـوند.

پـس از نصـب و راه انـدازی سیسـتم کاربـر ارشـد )مدیر سیسـتم( به عنـوان تنها 
کاربـر این سیسـتم بایسـتی اقدامـات اولیة زیـر را انجـام دهد:

 1. تعریف کاربران با نقش های کدگذار و بازبین کد

 ٢. تعریف کاربران با نقش کنترلر

 ٣. تعیین حجم هر بسته به کاربر کدگذار

 4. تعیین میزان درصد بازبینی کد
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 5. تعیین درصد خطای قابل قبول

سیسـتم پـس از راه انـدازی اولیـه بسـته ها را آمـاده کدگـذاری کـرده و کاربـر 
معرفی شـده در هـر قسـمت می توانـد وظایـف خـود را انجـام دهـد.

 ٣-٣- گردش کلی فرایند کدگذاری

رویکـرد اجرایـی و گـردش عملیـات و کنتـرل کار انجام شـده هریـک از کاربران 
توسـط نرم افـزار انجـام می شـود. سیسـتم ابتـدا اقـدام بـه شناسـایی کدهـای 
خـودکار کـرده کـه نیازی بـه کاربر نـدارد. بنابراین سیسـتم به طور هوشـمند کد 
شناسایی شـده را انتخـاب می کند و در مرحلـه بعد در اختیار بازبیـن قرار می دهد. 
در ادامـه، بقیـه عناویـن کدگـذاری نشـده را برای کاربـر کدگذار تعریـف کرده و 
به عنـوان بسـته کاری در اختیـار او قـرار می دهـد. در ایـن روش کاربـر کدگذار با 

اولیـن درخواسـت خـود از سیسـتم شـروع بـه کار می کند.

فراینـد کامـل ایـن مرحلـه در فلوچـارت ٣ – 1 نمایش داده شـده اسـت. در این 
فلوچـارت وظایـف هرکـدام از ذی نفعـان عنوان شـده در گام اول، مشـخص شـده 
اسـت. کنترل بسـیاری از بخش هـای این فرایند هـا به طور خودکار و هوشـمند در 

نرم افـزار اجـرا می گـردد.    
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 فلوچارت ٣-1. گردش کلی فرایند کدگذاری
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 ٣-٤-کدگذاری خودکار

اسـتفاده از روش هـای کدگذاری خودکار در اکثر کشـورها پیشـرفت چشـمگیری 
داشـته اسـت. ایـن روش در ایـران از تاریخچـه کوتاهـی برخـوردار اسـت. در 
سرشـماری عمومـی کارگاهی سـال 1٣٨1 بـرای اولین بار کدگـذاری فعالیت های 
اقتصـادی از روش کدگـذاری ترکیبـی خودکار )AC1( و کدگـذاری به کمک رایانه 
)٢CAC( اسـتفاده شـد. در بسـیاری از کشـورها متون اظهارشـده طی الگوریتمهای 
پیچیـده ریاضـی و آماری بررسـی شـده و با دردست داشـتن فرهنـگ داده مرتبط 
بـا ایـن متـون، از روش کدگـذاری خـودکار اسـتفاده می کننـد. فرهنـگ داده هـا، 
شـامل شـرح کدهـای طبقه بندی های بین المللـی، به عـالوه پاسـخ های تجربی که 
از طرح هـای گذشـته یـا مطالعات آزمایشـی به دسـت آمـده اند، می باشـد که در 

تعییـن کدهـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

پـس از بررسـی هـای انجام شـده فلوچـارت ٣ - ٢ جهـت نیـل بـه ایـن هـدف 
طراحـی شـد. اما به دلیل نبـود کلیدواژه ها و فرهنگ داده بعضـی از بخش های آن 
امکان پذیـر نیسـت. ایـن مرحله تنها یک بار و توسـط کاربر کنترلر انجام می شـود. 
نتایـج به دسـت آمـده بـه بسـته هـای 1٠٠ تایـی تقسـیم شـده و جهت بررسـی 
کیفیـت، درصـدی از آن هـا توسـط کاربـر بازبین مجـدداً کدگذاری خواهند شـد. 

درواقـع بـرای ایـن بسـته ها مرحله کدگـذاری دسـتی انجام نخواهد شـد.

1. Automated Coding  
2. Computer Assisted Coding 
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 (AC) خودکاری کدگذار:  ٢ - ٣فلوچارت 
 
 
 
 

 
 

 هادریافت کلیدواژه

 سازی کلمات عنوان داده شدهسازی و یکسانجدا

 شناسایی کلمات واسط و کنار گذاشتن این کلمات

 (1جستجو کامل کلمات در طبقه بندی )ثبت کد روش 

 (2جستجو کامل کلمات در کلید واژه ها )ثبت کد روش 

 (3جستجو هر کلمه در کلید واژه ها )ثبت کد روش 

 (4جستجو هر کلمه در طبقه بندی )ثبت کد روش 

 (5 )ثبت کد روشجستجو بیشترین تعداد کلمه پیدا شده در طبقه بندی 

 بررسی نتایج پنج روش و پیدا کردن کد مناسب

آیا سیستم کد مناسب 
 را شناسایی کرد؟

 خودکارثبت کد استاندارد به متن دریافت شده  به صورت 

 ارسال به بازبینی

 شروع

 بلی

 خیر

 آماده سازی و ارسال به کدگذار

 پایان

)AC( فلوچارت ٣- ٢. کدگذاری خودکار 
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)CAC( ٣-٥- کدگذاری و بازبینی به کمک رایانه 

در ایـن قسـمت، هـدف قـراردادن امکانـات رایانـه ای به کاربـر کدگـذار، بازبین 
و کنترلـر اسـت کـه بتوانـد در سـریع ترین زمـان کـد موردنظر را جسـتجو کند. 
دقـت در شناسـایی متـن داده شـده و چگونگـی انتخـاب و تخصیـص و تبدیل به 
کدهـای شـناخته شـده، از مزیت های اساسـی این بخش اسـت. همان گونـه که در 
گام اول عنـوان شـد،کاربر کدگـذار بایـد با سـاختار طبقه بندی های مورد اسـتفاده 
و عناویـن موجـود و مرتبـط با آن آشـنا باشـد. کنترلر با تسـلط کامل به سـاختار 
و طبقه بنـدی موردنظـر می تواند مشـکالت و ایرادهـای کاربران را شناسـایی، رفع 

کـرده و آمـوزش دهد. 

فلوچارت ٣ -٣ فرایند کامل ثبت بسـته کدگذاری را نمایش می دهد. تأییدیه های 
هربخـش و قابل قبـول بـودن هربسـته براسـاس روش هـای تعیین شـده صـورت 
می گیـرد. در شـرایطی کـه کدگـذار، بازبیـن و کنترلر نتواننـد عنـوان موردنظر را 
شناسـایی کننـد، به عنوان کـد نامعین ثبت خواهد شـد. عمده دالیـل این موضوع 

در بخش پنجم آورده شـده اسـت.
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 و بازبین( کدگذارثبت کد ):   ٣ – ٣فلوچارت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 شروع

 پایان

 بعد ةارسال بسته به مرحل

 بلی
مورد  «نامعین»کد 

 تایید سازمان است؟

 ثبت نهایی متن به کد نامعین و آموزش کاربران نسبت به این کد توسط کنترلر

گزارش ارسال کد مورد نظر و دریافت 
 مین اجتماعیأتاییدیه از سازمان ت

 بلی

مورد  «نامعین»کد 
 تایید کنترلر ؟

 خیر

 خیر

 خیر

 بلی
 خیر

 بلی

 خیر

 کدگذار نمایش داده شود ةکد اختصاص داده شده از بست

 درخواست بستة جدید

 کمکی متن مورد نظر را پیدا کندکدگذار )بازبین( به یکی از سه روش 

 ثبت کد استاندارد به متن دریافت شده

 جستجو و یافتن کد استاندارد توسط کنترلر و آموزش به کدگذار

آیا موفق به پیدا کردن 
 متن شده است؟

 کاربر کاملبستهآیا 
 است؟

کد مورد نظر 
 امشخص؟ن

 کدگذار و ارسال به کنترلرتوسط « نامعین»ثبت کد 

 بلی

 فلوچارت ٣-٣. ثبت کد )کدگذار و بازبین(

 ٣- ٦- روش كنرتل كیفیت كدگذاری

عملیـات کدگـذاری ماننـد سـایر فعالیت هـای طرح هـای آمـاری عـاری از خطا 
نیسـت. خطـای کدگذاری یکـی از خطاهای پـردازش و در کل نوعـی خطای غیر 

نمونه گیـری محسـوب می شـود. مؤلفه هـای مرتبـط با کدگـذاری عبارتنـد از :
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 پاسخ یا شرح به قلم ثبت شده

 کدهای استاندارد شده مربوط به پاسخ

 قواعد کدگذاری

بـا در اختیـار قرار دادن این مؤلفه ها به شـخص یا اشـخاصی کـه توانایی تخصیص 
را داشـته باشـند کد اسـتاندارد بـه پاسـخ موردنظر داده خواهد شـد. کدگـذار بر 
اسـاس ورودی هـای فـوق یـک کـد عـددی به شـرح قلم ثبـت شـده، تخصیص 
می دهد. مسـائل و مشـکالتی که در هنگام کدگذاری رخ می دهند زیاد هسـتند و 

همیشه توسـط سـازمان های آماری شـناخته نمی شوند. 

بیشـتر کدگـذاران مسـتعد خطـا هسـتند. خطاها بـه دلیل اسـتفاده نامناسـب از 
راهنمـای کدگـذاری یا نقـص آن رخ می دهنـد. مثالً کدهای اسـتاندارد نمی توانند 
تمـام پاسـخ های بـاز پاسـخ گویان را پوشـش دهنـد. کدگـذاران ماهر نیـز  اغلب 
در مـورد تخصیـص کـد عددی مناسـب توافق ندارنـد. افزایـش و ارتقای کیفیت 
عملیات کدگذاری مشـکل اسـت زیرا کدگـذاری می تواند جنبه موضوعی داشـته 
باشـد. گاهـی اوقـات نیـز پوشـش مصادیـق کامـل نیسـت و کدگـذاران بایـد از 
نظـرات و قضاوت هـای خودشـان اسـتفاده نمایند. از طـرف دیگر ارتقـای مهارت 
کدگـذاران نیـز بـه زمـان زیـادی احتیـاج دارد. مدیریـت عملیات کدگـذاری در 
آمارگیری هـای مهم و چند منظوره مشـکل اسـت. کنترل خطـا در چنین عملیاتی 

بسـیار چالش برانگیز اسـت.

کدگـذار معمـوالً بـا چندین کتاب کد برای اقالم مختلف پرسشـنامه ها سـر و کار 
دارد. بـه همیـن دلیل ممکن اسـت برخـی کدگذارها در اقالم ویژه ای مانند شـغل 
یـا فعالیـت خبره شـوند، امـا ایـن کار، کار خسـته کننده ای اسـت و می تواند منبع 
مهمـی از خطا باشـد.  بـرای اجتناب از منابـع جدید خطا، کدگذارهـا نباید تنها به 
حافظه شـان تکیـه کنند. آنها بایـد در مواقع لـزوم از کتابهای کد اسـتفاده نمایند.

در پیوسـت ٢ تشـریح کامل روش کنترل کیفیت و میزان موردنیاز جهت سنجش 
و پذیرش خطای کدگذاری بیان شـده اسـت.

87



  تجزیه وتحلیل داده ها

فراینـد کدگـذاری و ثبـت داده هـا در نرم افـزار در دو گـروه به صـورت مجـزا 
)فعالیت هـای اقتصادی و مشـاغل( توسـط اپراتورهـا و کارشناسـان موضوعی انجام 
شـد. نتایـج به دسـت آمده مـورد بررسـی و تجریـه و تحلیل قـرار گرفـت. در این 

قسـمت به طـور جداگانـه گـزارش تحلیلـی هـر قسـمت ارائه خواهد شـد.

نتایـج به دسـت آمـده گویای این نکته اسـت کـه برای تعـدادی از عناویـن مربوط 
بـه فعالیت هـای اقتصـادی و مشـاغل نمی تـوان کد  اسـتاندارد مشـابهی پیـدا کرد 
بنابرایـن بـرای عمده این عناوین کد نامعین زده شـده اسـت. هرچند کـه این تعداد 
حـدود 1٠ درصـد از کل نتایـج اسـت ولـی با تعییـن روش های مشـخص می توان 
این مشـکل را برطرف کرد. آمارهای داده شـده در قسـمت تحلیل، بیشتر آمارهای 
توصیفـی هسـتند کـه صرفاً بیـان نتایج به دسـت آمـده می باشـند. این نتایـج باید 
توسـط آمارشناسـان به صـورت تحلیلـی توصیف شـوند. در این شـرایط ، سـازمان 
تامیـن اجتماعـی می تواند راهکارهای صحیح و درسـتی را برای بهبود وضعیت فعلی 

ارائـه دهد.

آمارها بیشـتر در سـطح اصلی اسـتانداردهای فعالیت های اقتصادی و مشـاغل بیان 
شـده اند. در بعضـی شـرایط برای توصیف بهتـر آمار در سـطح دو نیز آورده شـده 
اسـت. نتایـج به طـور جداگانه در دو قسـمت فعالیت هـای اقتصادی و مشـاغل، و با 

تحلیل هـای مجزا بیان شـده اسـت.  

 ٤-١- نتایج استانداردسازی فعالیت های اقتصادی تحت پوشش 

ISIC سازمان تأمین اجتامعی در

در راسـتای یکسـان کردن تعاریـف و مفاهیـم و طبقه بندی هـای مورداسـتفاده در 
تولیـد آمـار و جلوگیـری از بـروز مشـکالت متعـددی مانند عدم مقایسـه پذیری 
و جمع پذیـری آمارهـا، وقفـه در سـری های زمانـی، اتـالف منابـع مالی و انسـانی 
و در نهایـت کاهـش اعتمـاد عمومـی نسـبت بـه آمار منتشـره، طـرح کدگذاری 
فعالیت هـای اقتصـادی و کارگاه هـای تحـت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعـی 

 بخش چهارم
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براسـاس اسـتاندارد ISIC انجام شـد. پس از انجام مراحل کدگذاری و تأییدیه های 
مختلـف از کارشناسـان طرح، گـزارش این طرح آماده شـده و الزم اسـت پس از 

بررسـی و تأییـد سـازمان نسـبت به اجرایی شـدن نتایـج آن اقدام شـود.

کدگـذاری فعالیت هـای کارگاه های تحت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی پس 
از طـی مراحـل کدگـذاری، بازبینی کد، کنتـرل صحت )درصورت لزوم بازگشـت 
مجـدد بـه کدگذار(، کنتـرل و اعمالِ نظر کارشناسـان مرکـز آمار به پایان رسـید. 
 Data-Value-ISIC-Tamin.pdfفایـل نهایی ایـن گـزارش بـه پیوسـت و بـا نـام
قـرار دارد. گـزارش نهایـی آن به تأیید همکاران سـازمان تأمین اجتماعی رسـیده 
اسـت. ایـن گـزارش به صورت کامـل و هر یک از کد ها توسـط کارشناسـان دفتر 

اسـتاندارد مرکـز آمـار ایران کنتـرل و بازبینی نهایی شـده بود.

 ٤ - ١ - ١ - آمار تفکیک فعالیت های اقتصادی در سطح گروه اصلی

اولیـن گام در تحلیـل نتایـج داده هـای به دسـت آمـده حاصـل از کدگـذاری 
فعالیت هـای اقتصـادی در سـطح یـک طبقه بنـدی ISIC و توزیـع تعداد به دسـت 
آمـده در هـر طبقـه، مورد بررسـی قرار گرفـت. درصد هر طبقـه و تعداد تفکیکی 
و عناویـن تعییـن نشـده )نامعین( در جـدول 4 - 1 و در نمـودار 4 – 1  درصد هر 
طبقـه بـا نمایـش عناوین کدگـروه وتعـداد درهر طبقه بیان شـده اسـت. توجه به 
درصـد کدهـای نامعیـن و مقایسـه با سـایر بخش ها از اهمیـت زیـادی برخوردار 
اسـت. بـا نگاه بـه جـدول و نمودار مشـاهده می کنیم که بیشـترین مقـدار مربوط 
بـه گـروه پ )تولید صنعتی( اسـت، و بنابراین یک سـوم کارگاه های تحت پوشـش 

سـازمان تأمین اجتماعی را شـامل می شـود.
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ISIC کدISIC درصدتعدادشرح

64716/٣6 نامعین

111٢/٨1کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیریالف 

1٢5٣/16استخراج معدنب 

14٣1٣6/1٨تولید صنعتی )ساخت( پ 

٢٣٠/5٨تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوات 

آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های ث 
٢5٠/6٣تصفیه

1974/9٨ساختمان ج 

عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیة چ 
6٠115/٢موتوری و موتورسیکلت

91٢/٣حمل ونقل و انبارداری ح 

5٠1/٢6فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذاخ 

٣٢٠/٨1اطالعات و ارتباطاتد 

4٢1/٠6فعالیت  های مالی و بیمه ذ 

9٠/٢٣فعالیت های امالک و مستغالت ر 

94٢/٣٨فعالیت های حرفه ای، علمی و فنیز 

6٣1/59فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانیژ 

1٢4٣/14ادارة امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری س 

٢9٠/7٣آموزش ش 

فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری ص 
7٠1/77اجتماعی

6٠1/5٢هنر، سرگرمی و تفریحض 

1٢6٣/19سایر فعالیت های خدماتیط 
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ISIC کدISIC درصدتعدادشرح

ظ 
فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های 

تفکیک ناپذیر تولید کاالها و خدمات توسط 
خانوارهای معمولی برای خودمصرفی

1٠/٠٣

4٠/1فعالیت های سازمان ها و هیئت های برون مرزی ع 

٣9551٠٠جمع

 جــدول ٤ - ١ - آمــار کدگــذاری فعالیت هــای کارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه 
ISIC تفکیــک گروه هــای اصلــی

برای شـناخت بهتر، آمار تجمعی بیشـترین طبقات تحت پوشـش را مورد بررسـی 
قـرار می دهیم. در این شـرایط طبقات تجمعی شـش بخـش )پ، چ، ب، ج، ط، س( 
را در گـروه اول قـرار داده و سـایر طبقـات )15 بخـش( دیگر را در گـروه دوم قرار 
می دهیـم. کدهای تعیین نشـده )نامعین( نیـز به طور مجزا یک گروه تشـکیل دهند. 
در ایـن صـورت نتایـج بیان می کند که حـدود 66 درصـد فعالیت ها در گـروه اول 
یعنـی تنها در 6 بخش  قرار می گیرنـد و 15 بخش دیگر حدود 1٨ درصد کارگاه ها 

 نمــودار 4-1- نســبت و تعــداد فعالیت هــای كارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن 
ISIC ــه تفکیــک گروه هــای اصلــی اجتماعــی ب
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را شـامل می شـوند. ایـن امـر بیانگر ایـن موضوع اسـت که بیشـترین فعالیت های 
تحت پوشـش سـازمان در چـه بخش هایی قـرار دارند. ایـن آمار و نمـودار توزیع 

آن در جدول 4 – ٢ و نمودار 4 - ٢ نمایش داده شـده اسـت.

ISIC درصدتعدادشرح

64716/36نامعین

260465/84گروه های پ - چ - ب - ج - ط - س 

70417/8سایر گروه ها )15 گروه(
3955100جمع

 جــدول 4-2- آمــار تعــداد و درصــد كدگــذاری فعالیت هــای كارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن 
ISIC اجتماعــی بــه تفکیــك گروه هــای اصلــی

 نمــودار4 -٢- نســبت و تعــداد فعالیت هــای تجمعــی طبقــات خــاص، ســایر طبقات 
ــای نامعین و کده

آمارهـای فـوق صرفـاً بیانگـر توزیـع کـد فعالیت هـای معرفی شـده در سـازمان 
هسـتند و باید پس از نسـبت دادن این کدها به کارگاه های تحت پوشـش سازمان 
مجـدداً بازبینی شـوند. در این شـرایط و با تلفیق این کدها و کارگاه هـای دارای این 
کدهـا توزیـع کامـل هر بخش قابـل محاسـبه و آمارگیری هسـتند. بـا در اختیار 
بـودن ایـن تلفیق می توان سـؤاالتی را در مورد نتایج داده هـا در بخش های مختلف 
عنـوان کـرد. بـرای مثـال از جمله نکاتی که در ایـن جـداول و نمودارها قابل بحث 

92



و بررسـی هسـتند، بخش های هسـتند که کمتر مـورد توجه قـرار گرفته اند. مانند 
فعالیت هـای امـالک و مسـتغالت )کد ر( و یا حمل ونقـل و انبـارداری )کد ح( که 
دارای کمتریـن تعداد هسـتند ولـی چون کارگاه های مرتبط با این بخش مشـخص 

نشـده اسـت، درحال حاضر قابل بررسـی نیست.

 ٤-١-٢- آمار توأم سطوح یک و دو فعالیت های اقتصادی 

برای بررسـی بیشـتر تلفیق سـطوح یک و دو نتایج به دسـت آمده نگاه کامل تری ارائه 
خواهـد داد. لـذا گزارش توأم سـطوح یـک و دو هریـک از گروه هـای ISIC از داده های 
کدگذاری شـده فعالیت هـای سـازمان و درصد اسـتفاده شـده هـر کدام در جـدول ٣ 
نمایـش داده شـده اسـت. در ایـن جـدول بـه تفکیک دو سـطح اصلی از سـطوح کد 
گـذاری ISIC نمایـش داده شـده اسـت. ابتدا سـطح یـک و بالفاصله داده های سـطح 
دو مرتبط  آن نمایش داده شـده اسـت. درصد هر کد از سـطح دو نسـبت به سـطح 
یک محاسـه شـده اسـت . بنابراین برای هر کد از سـطح یک میزان اهمتیت هرکدام 
از  کدهای  سـطح دو مرتبط با آن، قابل مشـاهده و اسـتنتاج اسـت. همچنین درصد 
هرکد سـطح دو نسـبت به کل کدهای سـطح دو محاسبه شده اسـت. در این صورت 

می تـوان نتایـج سـطح دو را به طور مجزا مـورد بازبینی قـرار داد.
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64764716/36 نامعین

1111002/81كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیریالف 

تولید محصوالت كشاورزی و دامی، شکار و 01
7971/172فعالیت های خدماتی وابسته

1917/120/48جنگل داری و بریدن درختان 02

1311/710/33ماهیگیری و آبزی پروری03

 جــدول 4-٣- آمــار کدگــذاری تــوأم فعالیت هــای کارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ISIC بــه تفکیــک گروه هــای اصلــی و زیــر گــروه در
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1251003/16استخراج معدنب 

540/13استخراج زغال سنگ و زغال قهوه ای05

97/20/23استخراج نفت خام و گاز طبیعی06

25200/63استخراج كانه های فلزی07

65521/64استخراج سایر معادن08

فعالیت های خدمات پشتیبانی استخراج 09
2116/80/53معدن

143110036/18تولید صنعتی )ساخت( پ 

16411/464/15تولید فراورده های غذایی10

90/630/23تولید انواع آشامیدنی ها11

70/490/18تولید فراورده های توتون و تنباكو 12

1319/153/31تولید منسوجات13

372/590/94تولید پوشاك14

463/211/16تولید چرم و فراورده های وابسته 15

16
تولید چوب و فراورده های چوب و 

چوب پنبه - به جز مبلمان - ساخت كاال از 
حصیر و مواد حصیربافی

735/11/85

362/520/91تولید كاغذ و فراورده های كاغذی17

271/890/68چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده18

تولید كك و فراورده های حاصل از پاالیش 19
80/560/2نفت

 ادامه جدول 4-٣.
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تولید مواد شیمیایی و فراورده های 20
785/451/97شیمیایی

تولید داروها و فراورده های دارویی 21
110/770/28شیمیایی و گیاهی

634/41/59تولید فراورده های الستیکی و پالستیکی22

1107/692/78تولید سایر فراورده های معدنی غیر فلزی23

382/660/96تولید فلزات پایه 24

تولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز 25
16011/184/05ماشین آالت و تجهیزات

ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی 26
322/240/81و نوری

523/631/31تولید تجهیزات برقی27

تولید ماشین آالت و تجهیزات 28
1017/062/55طبقه بندی نشده در جای دیگر

تولید وسایل نقلیة موتوری، تریلر و 29
281/960/71نیم تریلر

241/680/61تولید سایر تجهیزات حمل ونقل30

382/660/96تولید مبلمان 31

تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در 32
755/241/9جای دیگر

825/732/07تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات33

10/070/03فعالیت های كشت و صنعت34
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231000/58تأمین برق، گاز، بخار و تهویة هوات 

231000/58تأمین برق، گاز، بخار و تهویة هوا35

آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب و ث 
251000/63فعالیت های تصفیه

7280/18جمع آوری، تصیفه و تأمین آب36

7280/18فاضالب37

 فعالیت های جمع آوری، تصفیه و دفع 38
11440/28پسماند؛ بازیافت مواد

1971004/98ساختمان ج 

2010/150/51ساخت بنا41

5929/951/49مهندسی عمران42

فعالیت های ساخت وساز تخصصی 43
11859/92/98ساختمانی

عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل چ 
60110015/2نقلیة موتوری و موتورسیکلت

عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل 45
7111/811/8نقلیة موتوری و موتورسیکلت

عمده فروشی به جز وسایل نقلیة موتوری و 46
17929/784/53موتورسیکلت 

خرده فروشی به جز وسایل نقلیة موتوری و 47
35158/48/87موتورسیکلت

911002/3حمل ونقل و انبارداری ح 

حمل ونقل زمینی و حمل ونقل از طریق 49
3740/660/94خط لوله 
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77/690/18حمل ونقل آبی50

22/20/05حمل ونقل هوایی51

انبارداری و فعالیت های پشتیبانی 52
4043/961/01حمل ونقل

55/490/13فعالیت های پست و پیك53

فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا خ 
501001/26و غذا

19380/48تأمین جا 55

فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و 56
31620/78آشامیدنی ها

321000/81اطالعات و ارتباطاتد 

618/750/15فعالیت های انتشاراتی 58

59
فعالیت های تولید فیلم سینمایی، ویدیویی 
و برنامه های تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار 

موسیقی
412/50/1

فعالیت های برنامه ریزی و پخش برنامه های 60
26/250/05رادیو و تلویزیون

1134/380/28مخابرات61

برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط 62
39/380/08به رایانه

618/750/15فعالیت های خدمات اطالع رسانی63

421001/06فعالیت های مالی و بیمهذ 

فعالیت های خدمات مالی، به جز تأمین 64
3071/430/76وجوه بیمه و بازنشستگی 
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بیمه، بیمه اتکایی و تأمین وجوه 65
511/90/13بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری 

فعالیت های جنبی خدمات مالی و 66
716/670/18فعالیت های بیمه 

91000/23فعالیت های امالك و مستغالت ر 

91000/23فعالیت های امالك و مستغالت 68

941002/38فعالیت های حرفه ای، علمی و فنیز 

1212/770/3فعالیت های حقوقی و حسابداری69

فعالیت های دفترهای مركزی، فعالیت های 70
55/320/13مشاوره ای مربوط به مدیریت

فعالیت های معماری و مهندسی، تحلیل و 71
4446/811/11آزمایش فنی

1617/020/4تحقیق و توسعة علمی72

11/060/03تبلیغات و بازارپژوهی73

1414/890/35سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی74

22/130/05فعالیت های دامپزشکی75

631001/59فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانیژ 

2438/10/61فعالیت های اجاره داری77

46/350/1فعالیت های استخدام78

خدمات آژانس های مسافرتی، گردانندگان 79
1015/870/25تور، رزرو كردن و فعالیت های مربوط 

23/170/05فعالیت های مربوط به بازرسی و امنیت80

 ادامه جدول 4-٣.
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فعالیت های خدمت رسانی به ساختمان ها 81
1015/870/25و فضای سبز

82
فعالیت های ادارة دفتر كار، پشتیبانی دفتر 

كار و سایر فعالیت های پشتیبانی كسب 
و كار

1320/630/33

ادارة امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی س 
1241003/14اجباری 

ادارة امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی 84
1241003/14اجباری 

291000/73آموزش ش 

291000/73آموزش85

فعالیت های مربوط به سالمت انسان و ص 
701001/77مددكاری اجتماعی

3854/290/96فعالیت های مربوط به سالمت انسان86

811/430/2فعالیت های مراقبتی در منزل87

فعالیت های مددكاری اجتماعی بدون 88
2434/290/61تأمین محل اقامت

601001/52هنر، سرگرمی و تفریحض 

21350/53فعالیت های خالق، هنر و سرگرمی 90

كتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر 91
9150/23فعالیت های فرهنگی 

30500/76فعالیت های ورزشی، تفریحی و سرگرمی93

1261003/19سایر فعالیت های خدماتیط 

5442/861/37فعالیت های سازمان های دارای عضو94

 ادامه جدول 4-٣.
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4838/11/21تعمیر رایانه و كاالهای شخصی و خانگی95

2419/050/61سایر فعالیت های خدماتی شخصی96

ظ 
فعالیت های خانوارها به عنوان كارفرما، 

فعالیت های تفکیك ناپذیر تولید كاالها و 
خدمات توسط خانوارهای معمولی برای 

خودمصرفی
11000/03

فعالیت های خانوارها به عنوان كارفرمایان 97
11000/03كاركنان خانگی

فعالیت های سازمان ها و هیئت های ع 
41000/1برون مرزی 

فعالیت های سازمان ها و هیئت های 99
41000/1برون مرزی 

395539554200100جمع
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 ٤-٢- نتایـج استانداردسـازی مشـاغل تحت پوشـش سـازمان 

ISCO تأمیـن اجتامعـی در

در راسـتای یکسـان کـردن تعاریـف و مفاهیـم و طبقه بندی هـای مورد اسـتفاده در 
تولیـد آمـار و جلوگیـری از بروز مشـکالت متعـددی مانند عدم مقایسـه پذیری و 
جمع پذیـری آمارهـا، وقفـه در سـری های زمانـی، اتالف منابـع مالی و انسـانی و در 
نهایـت کاهـش اعتماد عمومی نسـبت بـه آمار منتشـره، طرح کدگذاری مشـاغل 
سـازمان تأمین اجتماعی براسـاس اسـتاندارد ISCO انجام شـد. پس از انجام مراحل 
کدگـذاری و تأییدیـة مختلف از کارشناسـان طرح، گـزارش این طرح آماده شـده و 
الزم اسـت پس از بررسـی و تأیید سـازمان نسـبت به اجرایی شـدن نتایج آن اقدام 

شود.

کدگـذاری مشـاغل کارگاه های تحت پوشـش سـازمان تأمین اجتماعی پـس از طی 
مراحـل کدگـذاری، بازبینی کد، کنتـرل صحت )درصورت لزوم بازگشـت مجدد به 
کدگـذار(، کنتـرل و اعمالِ نظـر کارشناسـان مرکز آمـار به پایان رسـید. فایل نهایی 
ایـن گـزارش به پیوسـت و بـا نـام Data-Value-ISIC-Tamin.pdf ارسـال شـد. این 
گزارش توسـط کارشناسـان دفتر اسـتاندارد مرکز آمار ایران بررسـی و تحلیل شد.

 ٤-٢-١- آمار تفکیک مشاغل در سطح گروه اصلی

بـرای شـناخت و بررسـی داده هـای تولیـد شـده ابتـدا نتایـج ممکـن نسـبت بـه 
گروه های اصلی اسـتاندارد مشـاغل ISCO و توزیع آمار به دسـت آمده نسـبت به 
ایـن گروه هـا، تولید گردیـد. آمار نتایـج به دسـت آمده از داده های کدگذاری شـده 
مشـاغل ISCO در سـطح اصلـی در جـدول 4 - 4 و توزیـع درصـد هـر گـروه در 
نمـودار 4 - ٣ نمایـش داده شـده اسـت. همچنین کدهای نامعین به عنوان بخشـی 

از داده هـا که قابلیت کددهی نداشـتند نیز مشـخص شـده اسـت. 

کد اصلی 
ISCOISCO 2008 درصد تعداد تعداد  کدگذاریعناوین اصلی

کدگذاری

1251410/72نامعین

220/02مشاغل نیروهای مسلح0

101



کد اصلی 
ISCOISCO 2008 درصد تعداد تعداد  کدگذاریعناوین اصلی

کدگذاری

70246/02مدیران1

1611313/8متخصصان2

2071217/75تکنسین  ها و كمك متخصصان3

66305/68كاركنان پشتیبانی دفتری4

كاركنان ارائه خدمات و 5
23462/01كاركنان فروش

كاركنان ماهر كشاورزی، 6
1960/17جنگلداری و ماهیگیری

صنعتگران و كاركنان 7
2484221/28حرفه های مرتبط

متصدیان ماشین آالت و 8
1877616/09دستگاه ها و مونتاژكاران

75446/46كاركنان مشاغل ساده 9

116719100جمع كل
ISCO جدول 4-4- آمار کدگذاری مشاغل سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک گروه های اصلی 

ISCO نمودار 4-٣- نسبت و تعداد گروه های اصلی مشاغل در استاندارد 
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 ٤-٢-٢- آمار تلفیقی  مشاغل و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتامعی

تعـداد کدهـای مـورد اسـتفاده در سـازمان در سـال های گذشـته، تغییـرات در 
سـاختار های شـغلی و همچنیـن تغییـر در سـاختار دریافـت داده هـای کارگاهـی 
دسـتخوش تغییرات زیادی بوده اسـت. به طوری که بسـیاری از این عناوین شـغلی 
در طـی دوره هـای گذشـته مـورد اسـتفاده بوده اسـت، اما اکنـون برای ایـن عناوین 
هیـچ بیمـه شـده ای وجود ندارد. از طرفی به دلیل عدم بررسـی سـاختار مشـاغل با 
اسـتاندارد مشـخصی تکرار عناوین با اسـامی مشابه بسـیار محتمل بوده است. برای 
بررسـی بیشـتر، گـزارش تعداد تجمعـی مشـاغل افراد تحت پوشـش سـازمان به 

تفکیـک هـر شـغل در ٢4 مـاه اخیر از سـازمان تأمیـن اجتماعی دریافت شـد. 

بـا تلفیق و بررسـی کدگـذاری و گزارش فایـل فراوانی ٢4 ماهة کدهای داده شـده، 
نتایـج به دسـت آمده در جـدول تفکیکـی کـه نمایش دهنـده وضعیت موجـود در 
عناوین مشـاغل تحت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی و بیمه شـدگان ٢4 ماهه 
اخیر، نشـان داده شـده اسـت. با بررسـی این جدول مشـاهده می شـود کـه تعداد 
5٣٣17 عنوان از مجموع 116719 عنوان موجود در سـازمان در ٢4 ماه گذشـته 
مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته اسـت. این موضوع نشـان می دهد کـه 46 درصد این 
عناوین قابل بررسـی بوده و باید تعیین تکلیف شـوند. جدول 4 -5  و نمودار 4-4  

ایـن آمار را بـه وضوح نمایـش می دهند.

آمار تفکیکی فراوانی مشاغل افراد 
بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی

تعداد کد 
نامعین

تعداد 
کد شده

تعداد 
کل

58764744153317كد های استفاده نشده در سازمان

66385676463402كد های دارای فراوانی در 24 ماه

12514104205116719جمع

 جدول 4-5 -آمار كدگذاری مشاغل سازمان تأمین اجتماعی به تفکیك فراوانی های ثبت شده
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 ٤-٢-٣- آمار تلفیقی و توام مشـاغل و بیمه شـدگان سـازمان تأمین 

اجتامعی در سـطوح یـک و دو

برای روشـن شـدن بهتر داده ها و امکان مقایسـه در سـطح اول کدها با سـطح دوم 
ایـن کدهـا و تلفیـق این داده هـا با فایـل فراوانی ٢4 ماهـه، آمار تلفیقی و تـوأم دو 
سـطح در جدول 4- 6  محاسـبه و ارائه شـده اسـت. در این آمار نسبت هر دسته 
از سـطح دو نسـبت به سـطح یک و نسـبت به کل کدها محاسـبه شـده اسـت. 
همچنیـن توزیـع فراوانـی بیمه شـدگان ٢4 ماهـه نیز هم در سـطح یـک و هم در 
سـطح دو نشـان داده شـده اسـت. تغییرات در دو سـتون »درصد تعداد نسبت به 
کل«  و »درصـد فراوانـی از کل«  جـدول نمایانگر میزان تغییر سـهم بیمه شـدگان 

نسـبت به کدها اسـت. 

ISCO نمودار 4-4- نسبت و تعدادگروه های اصلی مشاغل در استاندارد 
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125141251410/7214228197514228197565/979 نامعین

مشاغل نیروهای 0
220/02328361000/02مسلح

04
نیروهای مسلح 
)كادر نیروهای 

نظامی و 
انتظامی(

120/01033032392/350/0141

05
درجه داران و 

افسران وظیفه و 
سربازان نیروهای 
نظامی و انتظامی

100/008625137/650/0012

70246/0238877011001/8مدیران1

11
مدیران ارشد 

اجرایی، 
مقامات ارشد و 

قانون گذاران
28752/4632201435251/810/9341

مدیران امور 12
19981/7118119205930/660/5528اداری و تجاری

مدیران تولید و 13
19481/66963940716/450/2965خدمات تخصصی

14

مدیران 
مهمان داری، 
خرده فروشی 

و مدیران سایر 
خدمات

2030/1739418831/080/0194

1611313/8143421551006/65متخصصان2

ــه   جــدول 4- 6- آمــار کدگــذاری ISCO در ســطوح یــک و دو کدگــذاری مشــاغل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
ــای ثبت شــده ــی و درصده ــداد، فراوان ــک تع تفکی
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21
متخصصان علوم 

پایه و علوم 
مهندسی

91377/8282354925524/751/6459

22
متخصصان 
سالمت و 
بهداشت

6870/5886216243215/081/0028

متخصصان 23
2780/2382411729928/711/9093آموزش

متخصصان امور 24
37913/248277016219/311/2846تجاری و اداری 

25
متخصصان 

فناوری اطالعات 
و ارتباطات

7780/66664646173/240/2155

26
متخصصان امور 

حقوقی، اجتماعی 
و مذهبی

14421/235412783908/910/5928

3
تکنسین  ها 

وكمك 
متخصصان 

كمك متخصصان
2071217/7598110841004/55

31
كمك متخصصان 
علوم پایه و علوم 

مهندسی
1370711/7436401776440/951/8631

32
كمك متخصصان 

سالمت و 
بهداشت 

11630/9964189791119/340/8801

33
كمك متخصصان 
امور تجاری و 

اداری 
46683/9993315094832/121/4611

 ادامه جدول 4- 6.
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34

كمك متخصصان 
امور حقوقی، 
اجتماعی، 

فرهنگی، مذهبی 
و امور مرتبط

4340/37182820672/870/1308

35
تکنسین  های 
اطالعات و 
ارتباطات

7400/6344623944/710/2144

كاركنان 4
66305/6871467701003/31پشتیبانی دفتری

41
كاركنان امور 

عمومی دفتری 
و متصدیان 

ماشین های اداری 
12311/0547336412747/071/56

42
كاركنان ارائة 
خدمات به 
مشتریان

4650/3984105249514/730/4881

متصدیان ثبت 43
42323/6258217489330/431/0085ارقام و اقالم 

سایر كاركنان 44
7020/60145552557/770/2575پشتیبانی دفتری

5
كاركنان ارائة 
خدمات و 

كاركنان فروش
23462/0164565941002/99

كاركنان ارائة 51
6030/5166290745245/031/3482خدمات شخصی

4230/3624146683622/720/6802كاركنان فروش52

 ادامه جدول 4- 6.
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53
كاركنان ارائة 
مراقبت های  

شخصی
1210/10374952667/670/2297

كاركنان ارائة 54
11991/0273158704024/580/7359خدمات حفاظتی

6
كاركنان ماهر 
كشاورزی، 

جنگلداری و 
ماهیگیری

1960/1713299961000/62

61
كاركنان ماهر 

كشاورزی 
بازارمدار

1550/1328106479680/060/4938

62
كاركنان ماهر 
جنگلداری، 
ماهیگیری و 
شکار بازارمدار

410/035126520019/940/123

7
صنعتگران 
و كاركنان 

حرفه های مرتبط
2484221/28106774391004/95

71

كاركنان اجرای 
طرح های 
عمرانی یا 

ساختمان سازی 
و كاركنان 

حرفه های مرتبط 
)به جز برق كارها(

28432/4358121787611/410/5647

72

كاركنان 
فلزكاری، 

ماشین آالت 
فلزكاری 

و كاركنان 
حرفه های مرتبط

1428012/2345395264337/021/8329

 ادامه جدول 4- 6.
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كاركنان صنایع 73
23912/04859647939/040/4474دستی و چاپ

74

كاركنان مشاغل 
مربوط به برق 
و الکترونیك 
و كاركنان 

حرفه های مرتبط

26602/279139408013/060/6465

75

كاركنان فراوری 
مواد غذایی، 

كار روی 
چوب، پوشاك 

و كاركنان 
سایر صنایع و 

حرفه های مرتبط

26682/2858314804729/481/4598

8
متصدیان 

ماشین آالت 
و دستگاه ها و 

مونتاژكاران
1877616/0989327521004/14

81
متصدیان 

ماشین آالت و 
دستگاه های ثابت

1412312/1169574618/980/7863

12651/08382663992/980/1235مونتاژكاران82

83
رانندگان و 
متصدیان 

ماشین آالت 
متحرك

33882/9027697060778/033/2324

كاركنان مشاغل 9
75446/46107494041004/98ساده 

 ادامه جدول 4- 6.
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91
نظافتچی ها و 
مستخدمان 

)غیراز 
خدمتکاران(

10780/9236304824728/361/4135

92
كارگران مشاغل 
سادة كشاورزی، 

جنگلداری و 
ماهیگیری 

4630/3967216785620/171/0053

93

كارگران مشاغل 
سادة معادن، 

اجرای طرح های 
عمرانی یا 

ساختمان سازی، 
تولید صنعتی و 

حمل ونقل

54894/7027303247628/211/4062

دستیاران 94
400/03433308573/080/1534آماده سازی غذا

95
كاركنان فروش و 
خدمات خیابانی 
و خدمات مرتبط

200/01718165907/60/3787

96
كاركنان مشاغل 
مرتبط با زباله ها 
و سایر كاركنان 

مشاغل ساده
4540/389135337812/590/6276

116719116719100215648706215648706100100جمع

 ادامه جدول 4- 6.
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 ٤-٢-٤- آمار تلفیقی مشاغل و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتامعی 

ISCO در سطح یک

بررسـی جـدول 4 - 4 نمایانگر این نکته اسـت کـه تعداد 6٣4٠٢ کـد از مجموع 
عناویـن موجـود در سـازمان در ٢4 ماهـة اخیـر مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. 
اگـر فـرض کنیـم که ردیـف اول از جـدول 4 – 5  یعنی کدهای استفاده نشـده در 
سـازمان را درنظر نگیریم و فقط براسـاس کدهای مشـاغل بیمه شدگانی که در ٢4 
ماه اخیر اعالم شـده اسـت، نتایج کدگذاری را بررسـی کنیم، جداول 4 - 4 و 4- 6 
به صـورت جـداول 4 - 7 و 4 - ٨ تغییـر خواهند کرد. مقایسـة نسـبت های تغییر 
کـرده در دو حالـت به خصوص در کدهای نامعین، تکنسـین  ها و کمک متخصصان 
)کـد ٣(، صنعتگـران و کارکنان حرفه های مرتبط )کد 7( و متصدیان ماشـین آالت 
و دسـتگاه ها و مونتـاژکاران )کـد ٨( قابلیـت بررسـی کارشناسـی را داشـته و پیدا 

کـردن علل این امر را بیشـتر نمایـان می کند.
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2008
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663810/477336673150نامعین 

170/03328360/02مشاغل نیروهای مسلح0

44787/0638877012/65مدیران1

1040316/41143421559/77متخصصان2

تکنسین  ها و 3
1213119/1398110846/69كمك متخصصان

كاركنان پشتیبانی 4
41446/5471467704/87دفتری

كاركنان ارائة خدمات و 5
16982/6864565944/4كاركنان فروش

 جدول 4-7- آمار کدگذاری مشاغل سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک گروه های اصلی ISCO برای 
مشاغل فعال سازمان در ٢4 ماه اخیر
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ISCO کد اصلی
 ISCO عناوین اصلی

2008

تعداد کدگذاری

درصد تعداد کدگذاری

فراوانی افراد در 2٤ ماه

درصد فراوانی

6
كاركنان ماهر 

كشاورزی، جنگلداری و 
ماهیگیری

1280/213299960/91

صنعتگران و كاركنان 7
1217219/2106774397/28حرفه های مرتبط

8
متصدیان ماشین آالت 

و دستگاه ها و 
مونتاژكاران

783012/3589327526/09

37635/94107494047/33كاركنان مشاغل ساده 9

٦٣٤02100146733462100جمع كل

 ادامه جدول 7-4.
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یکـی از نـکات اساسـی در جـداول فوق، بررسـی و مقایسـه تعـداد نامعیـن در دو 
وضعیـت عناویـن کدگذاری شـده و تعـداد افراد بیمه شـده در این عناوین اسـت. 
در حالتـی کـه صرفـاً عناوین مطرح باشـد، 47/1٠ درصـد )66٣٨ عنوان( نامعین 
اسـت در صورتـی کـه اگر تعـداد بیمه شـدگان این عناویـن را درنظـر بگیریم 5٠ 
درصـد )7٣٣667٣1 نفـر مـاه( نامعین خواهد بـود. نمودارهـای 4 - 5 و 4 - 6 به 
وضـوح این موضـوع را نمایان می کننـد. این تغییرات یعنی نسـبت تبدیل عناوین 
بـه کـد ISCO و توزیـع نسـبت افـراد بیمه شـده در این کدهـا )برای مثـال تغییر 
نسـبت نامعیـن در دو حالـت ذکر شـده فوق( نیاز به بررسـی محدود و مشـخص 
در داده هـای تولیـد شـده را دارد. ایـن موضـوع در آمار بیشـترین عناوین شـغلی 

بیمه شـدگان به صـورت تفصیلی تر بیان شـده اسـت.

 نمودار 4–5 – فراوانی و نسبت تعداد افراد بیمه شده گروه های اصلی مشاغل فعال در 24 ماهه اخیر در 
ISCO استاندارد
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مقایسـه نمودارهـای فـوق، و ایـن نکته کـه 5٠ درصد از بیمه شـدگان نتوانسـتند 
کـد ISCO معینـی را داشـته باشـند، می تواند جایگرینی ISCO را در سیسـتم فعلی 
مشـاغل دچار بحران کند. برای روشـن شـدن این موضوع آمار عناوین شـغلی را 
کـه فراوانـی آن ها در ٢4 ماهـه اخیربیش از یک میلیون بوده، ارائه گردیده اسـت. 
ایـن موضـوع در ادامـه بحـث و در آمـار بیشـترین عناوین شـغلی بیمه شـدگان، 

عنـوان و علل آن بررسـی می شـود. 

 نمــودار 4-6- فراوانــی و نســبت تعــداد عناویــن كدگــذاری شــده گروه هــای اصلــی مشــاغل فعــال در 24 ماهــه 
 ISCO اخیر در اســتاندارد
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 ٤-٢-٥- آمار بیشرتین عناوین شغلی بیمه شدگان

بـرای تحلیـل بیشـتر و چگونگـی توزیـع داده هـای به دسـت آمده، مشـاغلی کـه 
مجمـوع فراوانـی آن هـا در ٢4 مـاه اخیـر بیـش از یـک میلیـون بیمه شـده بوده، 
بـه تفکیـک فراوانـی استفاده شـده، دقیق تر بررسـی شـد. نتایج حاصل از مشـاغل 
بیمه شـده تحـت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی بیانگـر این موضوع اسـت که 
سـه شـغل اول یعنی »کارگر سـاده«، »راننده« و »کارمند« هر کدام بیش از بیسـت 
میلیـون بـوده کـه نسـبت ٣1 درصـدی از کل مشـاغل اسـت که این امـر باعث 

ایجـاد اریبـی در توزیـع آمار تولید شـده می شـود.

برای روشـن شـدن این موضوع، آمار دقیق تر مشـاغل سـازمان، به ترتیب اولویت 
بیشـترین بیمه شـدگانی که اعالم شـده و در مجموع ٢4 ماه اخیر، بیشـتر از یک 
میلیون نفر باشـد در جدول 4 - 9 آورده شـده اسـت. این آمار مشـخص می کند 
کـه در مجمـوع 1114٣٣557 نفـر مـاه از کل 1467٣٣46٢ نفر ماه )یعنی حدود 

76 درصـد( اعالم شـده، فقـط در ٢٣ عنوان قـرار گرفته اند.

نکتـه اساسـی  و قابـل بررسـی در ایـن عناوین، عـدم کددهی به بیشـتر آنها بوده 
و ایـن موضـوع باعث شـده اسـت کـه فراوانـی نامعین به سـرعت افزایـش یابد. 
به عنـوان مثـال 5 اولویت اول جـدول زیر یعنی »کارگر سـاده«، »راننده«، »کارمند« 
و »کارگـر سـاده 1« همگـی نامعین هسـتند. در بخش بعد علل نامعیـن بودن این 

دسـته مشـخص خواهد شد.

فراوانی در 2٤ ماهعنوان شغلاولویت

33322304كارگر ساده1

23799562راننده2

20668017كارمند3

3515137كارگر ساده 41

3058754كارشناس5

3032971نگهبان6

2561398طلبه7
 جدول 4-9- اولویت ٢٣ شغل دارای بیشترین افراد بیمه شده در ٢4 ماه اخیر
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فراوانی در 2٤ ماهعنوان شغلاولویت

2400064پرستار8

1798446كارگرساده موقت)270(9

1529173كارمند 101

1511639خدمتگزار11

1315704فروشنده12

1302826نگهبان 131

1263455حسابدار14

1256530منشی15

1254142خدمات16

1208890كارفرما17

1187215وردست18

1185611كارگر19

1110186مربی20

1074155شاطر21

1064579آموزگار22

1012799مدیرعامل23

111433557جمع

نتایـج حاصـل از جـدول 4 - 9 در 5 گـروه طبقه بنـدی شـد. مشـاغلی کـه دارای 
فراوانـی بیشـتر از ده میلیون بـود در گروه اول قـرار گرفت. در گروه دوم مشـاغلی 
کـه دارای فراوانـی بیـن یک میلیون تا ده میلیون اسـت، قـرار دارند. در گروه سـوم 
مشـاغلی کـه دارای فراوانی یکصد هـزار تا یک میلیون اسـت، قرار دارنـد. در گروه 
چهارم مشـاغلی کـه فراوانی آنها کمتـر از یکصد هزار اسـت، قرار دارنـد. در گروه 
پنجـم برای مقایسـه نتایج داده ها، »مشـاغل اسـتفاده نشـده« گنجانده شده اسـت. 
ایـن گـروه صرفـاً برای مقایسـه آمـاری، آورده شـده اسـت. در جـدول 4 – 1٠ و 

 ادامه جدول 9-4.
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نمـودار 4 – 7  ایـن موضـوع به وضوح بیان شـده اسـت. فراوانی تجمعی مشـاغل 
در جـدول بیانگـر این موضوع اسـت کـه حدود ٨٠ درصد کد مشـاغل سـازمان، 
فقـط بـرای ٢4٨ کـد از مجمـوع 1167٣9 کد موجود در سـازمان مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.

ISCO نمودار 4-7- نسبت فراوانی مشاغل فعال در ٢4 ماهه اخیر در استاندارد 
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 بخش پنجم

بررسـی نتایج به دسـت آمده از کدگـذاری فعالیت های اقتصادی 

و مشاغل 

)ISIC( ٥- ١- بررسی نتایج فعالیت های اقتصادی 

٥-١-١- علل نامعین بودن عناوین فعالیت

اساسـی ترین موضـوع در مطالعـه بخـش تحلیـل داده هـای به دسـت آمده، عـدم 
تشـخیص 647 عنـوان فعالیـت در سـاختار جـاری )جـدول ٢( و یافتـن کد دقیق 
آن هـا در ISIC اسـت. ایـن موضوع هرچند در ظاهر بیانگر یک عدد آماری اسـت 
ولـی در واقـع بایـد به صورت دقیق تر به بررسـی علـل به وجود آمدن این شـرایط 
پرداخت. برای شـناخت این علل با کارشناسـان دفتر اسـتاندارد مرکـز آمار ایران 
تبـادل نظـر گردیـد. پـس از بررسـی هریـک از کـد فعالیت هـای تحت پوشـش 
سـازمان تأمین اجتماعی، موارد مشـکل دار هر ردیف توسـط کارشناسان موضوعی 
مرکزآمـار مورد بررسـی قـرار گرفت. نتایج به دسـت آمـده در گروه های متفاوت 
دسـته بندی شـد. تعدادی از مهم ترین گروه هـا که از لحاظ تعداد دارای بیشـترین 

آمـار بودنـد، به صورت زیر اسـت:

در بخـش کشـاورزی وقتـی صحبـت از محصـول و عوامل آن اسـت بایسـتی به  
درسـتی نـوع محصـول بیـان شـود. زیـرا سـاختار ISIC به طور مشـخص بـه نوع 

محصـول اشـاره می کند.

 ماننـد )مزرعه مکانیـزه، باغداري، دامپروي، بذرگیـري، پرواربندي، ایجاد باغ 
وتوسـعه باغداري، مزرعه مکانیزه، فعالیتهاي دسـتي وابسـته به کشـاورزي که 

جنبه صنعتي نـدارد و ...( 

عناویـن کلـی که فعالیـت کارگاه را بیـان می کند که می توانـد چندین کد مختلف 
باشد.  داشته 

 مانند )نسـاجي، تولید کنسـانتره، صنعت بافندگي ماشـیني، گردبافي، صنایع 
چـوب وفلز، صنعت اشـیاء از خیزران و نظایـرآن و ...(
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عناوینـی ماننـد متفرقه، مختلـف، متنوع مشـخص نمی کند که دقیقـا چه فعالیتی 
می دهد.  انجـام 

 ماننـد )متفرقـه درشـیریني پزي، متفرقـه درصنعـت موادغذایـي، متفرقـه 
درصنعـت اشـیاء از خیـزران، متفرقـه در صنعـت و نگهداري اشـیاء چوبي غیر 
از مبـل، متفرقـه درصنعت چاپ، عملیات مختلف دراسـتخراج نفـت وگاز و ...(

بعضـی از فعالیت هـا به نوع مواد استفاده شـده بسـتگی دارد و با تفسـیر نـوع ماده 
مورداسـتفاده کـد آن تغییر می کند. 

 ماننـد )تولیـد و سـاخت تخته سـقف وکـف اتاق، گل زنـي، پرززنـي، صنایع 
خیـزران غیـر از مبـل و اثاثیه خانه، تولید و سـاخت قطعـات کامپوزیتي، تهیه و 

تولیـد اسـانس، تولیـد لوله واتصاالت سـخت، تولید کنسـانتره و ...(

بعضـی از فعالیت هـا بسـتگی به شـرایط دارد بـرای مثـال در بخش تولیـد، به دو 
صـورت صنعتی و سـنتی انجام می شـود و یـا انجام خدمت یا تولید باشـد. لذا باید 

این شـرایط برای کارگاه معین باشـد. مانند: 

 خدمات امداد دارویي )که مشخص نیست تولید یا توزیع است(

 دامپـروي، دامـداري، پـرورش دام )به جزء تعیین نوع دام باید تعیین شـود که 
این دامپروری یا دامداري صنعتی اسـت یا سـنتی(

 تهیـه مـواد موردنیاز کشـاورزان و دامـداران )باید معین شـود که این فعالیت 
مرتبـط بـا بخش خدمات اسـت یا در بخـش تولید مـواد کار می کند.(

 موتـورآب )مشـخص نیسـت که منظـور تولید موتور آب اسـت یا فـروش موتور 
آب(

 پـرورش مـرغ ، پـرورش بلدرچیـن  )آیـا به صـورت صنعتـی پـرورش داده 
می شـود یـا سـنتی؟(

 پنبـه پاک کنـي، بوجـاري گنـدم  )در کجـا انجـام می شـود؟ در مزرعـه یـا در 
کارخانه؟(

 سنگبري )در کارخانه یا در معدن ؟(
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 برش موکت و پادري )برش و نصب؟ یا برش و فروش؟(

و ...

برخـی از عناویـن به ظاهر مشـخص اسـت ولـی در سـاختار ISIC دو سـرفصل با 
توجـه بـه نـوع فعالیـت وجـود دارد. لـذا در  انتخـاب بیـن دو کد کـه هریک در 
برگیرنـده ایـن عنوان هسـتند، بایـد داده های بیشـتری از نـوع فعالیـت کارگاه را 
داشـته باشـیم. برای بررسـی بیشـتر تعدادی از ایـن گروه ها را انتخـاب، و کدهای 

مرتبـط با آن مشـخص خواهند شـد.

 کنترل لوله گاز، 

یـا 49٣٠٠  طبیعـي(  گاز  و  نفـت  اسـتخراج  پشـتیباني  )فعالیت هـاي   ٠91٠٠
)حمل ونقـل از طریـق خـط لولـه(

 کنترل لوله نفت، 

یـا 4٢٢٠٠  طبیعـي(  گاز  و  نفـت  اسـتخراج  پشـتیباني  )فعالیت هـاي   ٠91٠٠
)حمل ونقـل از طریـق خـط لولـه(

 رادیوگرافي لوله هاي نفت وگاز، 

٠91٠٠ )فعالیت هاي پشـتیباني اسـتخراج نفت و گاز طبیعي(  یا 71٢٠٠ )تحلیل 
و آزمایـش فني(

 ایستگاه تقویت فشارگاز، 

٠91٠٠ )فعالیت هاي پشـتیباني اسـتخراج نفت و گاز طبیعي( یا ٣5٢٠٠ )ایسـتگاه 
تقلیل فشـار گاز شـهري، بیوگاز -تولید و توزیع(

 ریسندگي و بافتن و تمام کردن توأم با یکدیگر، 

1٣11٠ )آماده سازي و ریسندگي الیاف نساجي( یا 1٣1٢٠ )بافندگي منسوجات(

 چاپ حروف چیني، 

1٨11٠ )چاپ( و 1٨1٢٠ )حروف چینی(
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 تهیه فسفر،

٠٨91٠ )استخراج فسفر( یا ٢٠11٠ )تولید فسفر(

تهیه سدیم،

٠٨91٠ )استخراج سدیم( یا ٢٣95٠ )تولید سیلیکات سدیم(

 تولید و ساخت ظروف یک بارمصرف، 

پالستیکی یا کاغذی، برای نوع تولید کدها متفاوت است.

 تهیه و تولید وازلین، 

٢٠٢٣٠ )کرم وازلین( یا 19٢٠٠ )وازلین فراورده های نفتی(

 تولید و ساخت کلروفید، 

٢٠11٠ )تولید مواد شـیمیایي اساسـي( یا ٢٠1٢٠ )تولید کودشـیمیایي و ترکیبات 
نیتروژن(

 صنعت گچ، 

٠٨1٠٠ )استخراج گچ( یا ٢٣95٠ )محصوالت گچی(

 تولید و ساخت اجاق گاز، 

٢٨15٠ )صنعتی( یا ٢75٠٠ )خانگی(

تولیدوساخت آیینه وشمعدان، 

٣٢9٠٠ )شعمدان( و ٢٣1٠٢ )آیینه(

 نصب و راه اندازي و تعمیر باسکول بزرگ توزین بار، 

٣٣٢٠٠ )نصب ماشین آالت و تجهیزات صنعتي( یا ٣٣1٢٠ )تعمیر ماشین آالت(

 تعمیر یخچال و فریزر،

95٢٢٠  )خانگی(  یا ٣٣1٢٠ )صنعتی(

و ...
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 ٥-١-٢- مقایسه میزان نتایج به دست آمده

داده هـای به دسـت آمده و جـداول و نمودارهـای آمـاری در بخـش چهارم نشـان 
می دهـد کـه تنهـا 1٠ درصـد از عناویـن فعالیت هـای سـازمان تأمیـن اجتماعی 
نامعیـن بـوده و در مقابـل حـدود 9٠ درصد از این عناوین مشـخص شـده اسـت. 
پـس می توان اسـتنباط کـرد که  جایگزینی ISIC  در سیسـتم فعلی سـازمان مؤثر 
واقـع خواهدشـد. البته باید این آمار با کارگاه ها همسـو شـده و مجـدداً آمار تعداد 
ایـن عناویـن تعییـن گـردد و نتایج مجـدداً تحلیل شـوند. بـا در نظـر گرفتن این 

تحلیل هـا، نتایـج به دسـت آمـده می توانـد به مراتب بهتر  تفسـیر شـوند.

بیشـینه ایـن تعداد مربـوط به گـروه پ یعنی »تولیـد صنعتی )سـاخت(« با مقدار 
1٨.٣6 درصـد از کل عناویـن فعالیت هـای اقتصـادی را تشـکیل می دهـد. کمینه 
ایـن تعـداد مربـوط به گـروه ظ یعنـی »فعالیت هـای خانوارهـا به عنـوان کارفرما، 
فعالیت هـای تفکیک ناپذیـر تولیـد کاالهـا و خدمـات توسـط خانوارهـای معمولی 
بـرای خودمصرفـی« بـا مقـدار ٠/٠٣ درصـد اسـت. ایـن موضـوع بیانگـر توزیع 
کارگاه هـای تحت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی در بخش های مختلف اسـت. 

ISCO ٥-٢- مشکالت موجود در کدگذاری مشاغل به 

٥-٢-١- علل نامعین بودن عناوین مشاغل

پـس از بررسـی و تبادل نظر با کارشناسـان مرکز آمار ایـران در خصوص کدهای 
مشـاغل تحت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی، عمده مشـکالت ناشـی از عدم 

کدگـذاری بخشـی از عناوین داده شـده به صورت زیر اسـت:

اسـتفاده از عناوین کلی، مشـخص نبـودن زمینة فعالیت مهمترین مانع تشـخیص 
کـد دقیـق می باشـد چـون کدهـا براسـاس موضـوع و زمینـة فعالیـت انتخـاب 

می شـوند. از این دسـت مشـاغل می تـوان بـه عناویـن زیـر اشـاره کـرد.

مسئول 

اپراتور تولید
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مسئول کنترل کیفیت

کارشناس کنترل پروژه

تعمیرکار ماهر

تمیزکننده قالب

تکنسین تولید

تکنسین تعمیرات

مسئول گوشه زني

کمک متصدي ساخت پوشک

راننده تجهیزات ساحلي

و...

وجـود عناویـن شـغلی تخصصی که بـرای کاربـر کدگذار شناخته شـده نیسـت و 
در همـان واحـد صنعتی یا سـازمان نوع وظیفه قابل تشـخیص اسـت. تعـدادی از 
عناوینـی که در فهرسـت مشـاغل فعلی سـازمان تامین اجتماعی موجود هسـتند 

از: عبارتند 

CARGO 1 کارشناس 

 کارشناس امور تیم های سیار و حرف روستائی

 اوردلی

 مدیر پروژه احداث دپارتمان های جدید اختالت و بارگیرخانه

 مسئول  نمونه سازی

 دکانتورصبافی

 رئیس فرموالسیون

و...

129



مشـاغلی که در آن نوبت کار مطرح اسـت، که در واحدهای تولیدی ذکر شده اند و 
نیاز به بررسـی دارند، باید مشـخص شـود که آیا این شـغل مربوط به سرپرسـت 

شـیفت، مسـئول پرسـنل یا خود کارکن خط تولید است؟

مشـخص نبودن نوع وظیفه و مکان انجام بسـیاری از مشـاغل در خط تولید و فیلد 
یا کارکنان سـتادی مسـتقر در دفاتـر )ماننـد »کاردان قوای محرکـه« اگر در خط 
تولید باشـد کد ٨ و طراح یا برنامه ریز و تکنسـین دفتری باشـد کد ٣ می گیرد؛ و 
یـا »سرپرسـت برج های خنک کننده و سیسـتم مدیریت تلهه ای بخـار« اگر وظیفة 
کارشناسـی یا پژوهشـی یا برنامه ریزی و نظارت داشـته باشـد در کد متخصصان 
و اگـر وظیفة سرپرسـتی کارگران را داشـته باشـد در کد مونتـاژکاران و متصدیان 

قـرار می گیرد(

عـدم اسـتفاده از تعـداد 5٣٣17 کد شـغل از مجمـوع 116719 مورد اعالم شـدة 
سـازمان، که از فایل فراوانی استفاده شـده کد مشـاغل سـازمان در ٢4 ماه گذشـته 

استخراج شـده است.

ناهماهنگـی عنوان شـغل داده شـده به افراد تحت پوشـش سـازمان  موضوع آمار 
بیشـترین عناوین شغلی بیمه شـدگان و جداول 4 – 9 و 4 – 1٠ در مشاغلی مانند :

 کارگر ساده

 راننده

 کارمند

 کارگر ساده 1
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 بخش ششم

پیشنهادات و راهکارهای بهبود

 ٦-١- روش هـای بهبـود کدگذاری فعالیت های تحت پوشـش 

سـازمان تأمین اجتامعی

عمـده نکات مهـم برای اصالح عناوین فعالیت که می تواند مشـکالت رسـیدن به 
کدگذاری فعالیت ISIC را کامل کند به شـرح زیر اسـت:

بـا توجـه بـه اینکـه تنهـا 647 کد نامعیـن باقیمانده اسـت، کـه دارای مشـکالت 
عنوان شـده در قسـمت قبـل بودنـد، کنتـرل و نهایـی کـردن این تعداد مسـتلزم 
شناسـایی کارگاه های تحت پوشـش این کد ها اسـت. بخشـی از این مشـکالت در 

سـازمان رفع شـده است.

اسـتفاده از اطالعـات شـعب نسـبت بـه ایـن دسـته از کارگاه هـا و ارتبـاط آنها با 
کارگاه هـا می توانـد بخـش عمـدة ایـن فعالیت هـا را شناسـایی کند.

تغییـر در رونـد دریافت اطالعـات فعالیت های کارگاه ماننـد دریافت و تفکیک نوع 
فعالیـت آن هـا در گروه هـای اصلی و جلوگیـری از دریافت اطالعات کلـی و اصالح 

ایـن فعالیت ها 

 ٦-٢- روش های بهبود کدگذاری مشـاغل تحت پوشـش سازمان 

تأمین اجتامعی

عمـده نـکات مهم برای اصالح عناوین شـغلی که می تواند مشـکالت رسـیدن به 
کدگذاری مشـاغل ISCO را کامل کند به شـرح زیر اسـت:

تعییـن رده و طبقـة مناسـب هـر شـغل، بـا اسـتفاده از اطالعات کمکـی و مکمل 
امکان پذیـر اسـت. در صـورت عـدم دسترسـی بـه ایـن اطالعـات، درصـد قابل 
توجهـی از مشـاغل از طریـق حـدس و گمـان کدگذاری شـده و خطـای اطالعات 
تهیه شـده قابـل کنتـرل نخواهد بـود و بـه تبع آن تضمینـی بر کیفیـت اطالعات 

هم نیسـت.
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در فهرسـت های مشـاغل تحت پوشش سـازمان، الزم اسـت در کنار شرح شغل، 
اطالعـات دیگـری ازجمله موارد زیر نیز اسـتعالم و ثبت شـود:

فعالیت اصلی محل کار

تحصیالت فرد شاغل

وظیفـة اصلـی شـاغل در آن شـغل )معرفـی یـک وظیفـة مهمتر در 
مـواردی کـه چنـد وظیفـه توسـط یـک فـرد انجام می شـود(

از درج عناوین کلی پرهیز شود. مانند:

کارمند )که می تواند کارشناس، کاردان، کارشناس ارشد، مدیر، منشی و... باشد(

اپراتور تولید، مهندس فنی، مدیر پروژه، کارورز، بارزس، مهندس، مسئول و...

چـون ایـن عناویـن اوالً گویای نوع و زمینة فعالیت نیسـتند و ثانیاً سـطح تخصص 
یـا مهـارت فرد را نشـان نمی دهند.

عناوین شـغلی که براسـاس پسـت تعریف شـده در حکم فرد شـاغل در فهرست 
ثبـت شـده اسـت در بسـیاری از موارد، تخصصی بوده و تشـخیص نـوع فعالیت و 
کاری کـه فـرد انجـام می دهـد از روی عنـوان پسـت مشـکل اسـت. در این گونه 
مـوارد الزم اسـت وظیفـه ای که شـاغل بر عهـده دارد نیز ثبت شـود. در لیسـت 
فعلـی عناویـن مشـاغل سـازمان تامین اجتماعی از این دسـته مشـاغل بسـیا زیاد 
اسـت مانند اپراتور پروتکل بند، سرپرسـت کماکس، مسـئول مجموعه آترتیوب، 
اپراتـور LGV و اگراتـور تـاب و کیبل،کارشـناس امـور مالکیت صنعتـی، متصدی 

خدمـات عمومـی و هزاران مثـال دیگر.

شـرح و عنوان شـغل باید دقیق باشـد زیرا برخی از مشـاغل مشـابه، بسـته به 
سـطح مهـارت و تحصیـالت فرد درکدهـای ٣ )تکنسـین  ها(، 7 )صنعت گران و 
حـرف مرتبـط( و ٨ )متصدیان دسـتگاه ها و مونتاژکاران( قـرار می گیرند. مانند 

مشـاغل مربـوط به برق:
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شرح شغلکد

تکنسین های برق3113

متصدیان كنترل ماشین آالت نیروگاه تولید برق3131

برق كاران ساختمان و امور مرتبط7411

تعمیركاران و نصب كنندگان تجهیزات و وسایل برقی7412

نصب كنندگان و تعمیركاران خطوط برق7413

مونتاژكاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی8212

ISCO جدول 6-1- تنوع مشاغل مربوط به برق در گروه های مختلف طبقه بندی 

مشـاغل کدهای 7 و ٨ براسـاس اینکه فعالیت به صورت دسـتی انجام شـود یا با 
ماشـین آالت و دسـتگاه، از هم تفکیک می شـوند. بنابراین شـرح شـغل باید گویای 
نحـوة انجـام کار باشـد. مانند پرس کار، بسـته بند، بستنی سـاز و... در این مشـاغل 
عناویـن گویـای نحوة انجام فعالیت نیسـت. بسـته بند اگر به صورت دسـتی باشـد 
در کـد 7 و اگـر متصدی دسـتگاه بسـته بندی باشـد در کد ٨ قرار می گیـرد. برای 
مشـاغلی کـه در کارخانجـات و با اسـتفاده از دسـتگاه کار انجام می شـود باید ذکر 

عناوینی مانند متصدی دسـتگاه... یا اپراتور ماشین.دسـتگاه... ذکر شـود.

حـذف کد مشـاغل استفاده نشـدة فعلی به دلیل وجـود ابهامات فـوق و جلوگیری 
از تکـرار مجدد مـوارد فوق.

تغییـر در رونـد دریافـت اطالعـات بیمه شـدگان ماننـد الزامـی کردن مـدرک و 
رشـتة تحصیلـی و نوع فعالیـت بیمه شـده و...

تغییـر در رونـد دریافـت اطالعـات فعالیـت کارگاه بـه دلیل وابسـته بـودن نوع 
فعالیـت کارگاه و بیمه شـده.

بـا توجـه به وجود طـرح طبقه بندی فعالیت ها و مشـاغل موجود در سـازمان، الزم 
اسـت رابطـة بیـن آن ها بررسـی شـود و به طبـع آن نتایـج به دسـت آمده اصالح 

شود.
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مشـاغل سـخت و زیان آور که یکی از موضوعات اساسـی سازمان است با همکاری 
سـازمان و کارشناسـان طبقه بندی شناسایی و اعمال شـود. همچنین تعاریف آن با 

توجـه به طبقه بندی ISCO تعیین شـود.
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 پیوست1

راهنامی استفاده از نرم افزار کدگذاری

نصـب و راه انـدازی نرم افـزار نیـاز بـه ایجاد بسـتر مناسـب دارد. ایـن نرم افزار بر 
روی بسـتر شـبکه داخلی )LAN( قابل اسـتفاده اسـت. برای این منظور ابتدا پایگاه 
داده Server SQL روی ِسـرور شـبکه نصـب شـود و سـپس نرم افـزار کدگذاری 
روی هـر یـک از رایانه هـای کاربران نصب شـود.  برای اتصال به پایـگاه داده اولین 
بـار پـس از ورود بـه سیسـتم نام سـرور شـبکه را به برنامـه داده تا اتصـال به آن 

برقرار شـود.

نقش های تعریف شـده بـرای کاربـران، در نرم افزار کدگذاری، براسـاس گروه های 
زیر تهیه و تدوین شـده اسـت :

 مدیر سیستم

)ISCO,ISIC( کدگذار 

)ISCO,ISIC( بازبین کد 

 کنترلر

گـردش عملیـات و نحـوه عملکـرد هـر نقـش توسـط سیسـتم تعیین می گـردد. 
شـرایط و امکانـات الزم هریـک از نقش هـا و واسـط های کاربری به طـور مجزا در 

ادامـه بحث تشـریح و نمایـش داده خواهند شـد.

نقش »مدیر سیستم«

اهم کارهای این نقش عبارتند از :

نصب و راه اندازی نرم افزار

تعریف و اضافه کردن کاربران با نقش های تعریف شده

تهیه گزارش کار کاربران

پشتییبان گیری از داده ها 

شکل 1 صفحه اصلی نقش مدیر سیستم را نمایش می دهد. 
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تعریف کاربر جدید 

بـرای تعریـف کاربـر جدیـد و یـا تغییر شـرایط کارکاربـر، مدیر سیسـتم با کلیک 
روی منـوی »تعریـف کاربران«  اقدامـات الزم را انجام می دهد. در این شـرایط ابتدا 
نرم افـزار لیسـت کامـل کاربـران را نمایـش می دهـد. در صـورت اسـتفاده از کلید 
»کاربـر جدید« پنجره مناسـب نمایـش داده می شـود. وارد کردن شناسـه کاربر، نام 
کاربـر، نام خانوادگـی کاربـر، رمز عبور، تکرار رمز عبـور، حق فعالیت و انتخاب نقش 
کاربر از الزامات تعریف کاربر جدید اسـت. شـکل ٢ نمایـی از وضعیت ایجاد کاربر 

جدیـد را نمایـش می دهد.

 شکل 1- صفحه اصلی نقش مدیر سیستم در نرم افزار كدگذاری

 شکل2- تعریف كاربر جدید  توسط مدیر سیستم در نرم افزار كدگذاری
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گزارش کاربران

مدیـر سیسـتم گـزارش کار و میزان کددهـی هریـک از کاربـران را می تواند کنترل 
کنـد. برای این منظور از منوی سـمت »راسـت گـزارش« کاربـران را کلیک کرده و 
لیسـت کاربـران را دریافت می کنـد. در این مرحله برروی سـتون »گزارش کارکرد« 
ردیف کاربر مشـخص شـده را انتخاب و کلیک می کند. در این شـرایط ریز عملکرد 
کاربـر مـورد نظر گزارش داده می شـود. شـکل ٣ نحوه این گزارش گیـری را نمایش 

می دهد.

 شکل3 - تهیه گزارش كاربران توسط مدیر سیستم در نرم افزار كدگذاری

نقش »کاربر کدگذار«

پـس از تعریف کاربر توسـط مدیر سیسـتم، کاربر تعریف شـده با نقـش کدگذار 
بـا دریافـت کدکاربـری و رمز عبور وارد سیسـتم خواهد شـد. این کاربـر با توجه 
بـه نقش هـای خـود می توانـد به عنوان کدگـذار فعالیـت و کدگذار مشـاغل انجام 
وظیفـه کنـد. در این مرحله کاربر در صورت شـروع به کدگذاری از منوی سـمت 
چـپ روی »دریافت فعالیت« کلیک کرده و سیسـتم یک بسـته کدگـذاری )1٠٠ 
تایـی( را در اختیـار کاربـر قرار می دهد. اگر قباًل این بسـته را شـروع کرده باشـد، 
کاربـر از بسـته یی کـه قبـاًل در اختیـار داشـته، کار را ادامـه خواهـد داد. شـکل 4 

صفحـه اصلی کاربر کدگـذار را نمایـش می دهد. 
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 شکل 4- صفحه اصلی كاربر كدگذار در نرم افزار كدگذاری

روش های کدگذاری و تعیین کد مورد نظر

کاربـر کدگـذار به تناسـب نوع شـرح متـن دریافت شـده می توانـد از روش های 
جسـتجوی کلمـات، جسـتجو به صـورت ترتیـب الفبایـی، جسـتجو در ترتیـب 
موضوعـی تعریف شـده ISIC یا ISCO و یا جسـتجو در لیسـت کامـل کدها اقدام 
بـه پیـدا کـردن شـرح متـن موردنظـر کنـد. هـر کـدام از ایـن روش هـا نیـاز به 
داشـتن تخصص، شناسـایی و انتخاب صحیح توسـط کاربر اسـت. در ادامه روش 
انجـام هریـک توضیـح داده خواهد شـد. کاربر ابتدا عنوان درخواسـت را بررسـی 
کـرده و بـا شـناخت این عنـوان و انتخاب کـد موردنظر از اسـتانداردهای کدینگ 
آن را تأییـد می کنـد. درصورتی کـه بـه روش هـای مختلـف نتوانسـت کـد مورد 
درخواسـت را پیـدا کنـد، به عنـوان نامعین ثبت خواهد کـرد. با تأییـد )یا نامعین( 
کردن درخواسـت عنوان، سیسـتم از بسـته کاربـر این عنوان را کم کـرده و به طور 

اتوماتیـک درخواسـت بعدی از بسـته این کاربـر را نمایش خواهـد داد.

روش جستجو

کاربـر کدگـذار یـک یا چند کلمـه از عنوان مـورد درخواسـت را در بخش فوقانی 
صفحه نمایش را در قسـمت جسـتجو وارد کرده و با انجام کلید جسـتجو یا کلید 
Enter اقدام به جسـتجو در لیسـت کدهای اسـتاندارد کرده و نتایج حاصل شـده 
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 شکل 5- روش   های کدگذاری )استفاده از صفحه جستجو( در نرم افزار کدگذاری

در زیـر جعبـه شـرح جسـتجو نمایش داده می شـود. با حرکـت روی هر کـدام از 
نتایـج به دسـت آمـده در سـمت چپ آن کد اسـتاندارد و سـرفصل های باالسـر 
آن نمایـش داده می شـود. همچنیـن کلید سـایر مصادیق برای مشـاهده کامل این 
کـد قابل دسترسـی اسـت. انتخاب »کلمه کامل« در جسـتجو به کاربـر این امکان 
را می دهـد که درنتایج به دسـت آمـده باید کلیه کلمات مورد درخواسـت موجود 
باشـد. امـا انتخـاب »حداقـل یک کلمه« بـودن هریـک از کلمات در هر قسـمت 

از جسـتجو را بازیابی می کند. شـکل 5 نمایش روش جسـتجو را نشـان می دهد.

روش الفبایی

در ایـن روش کاربـر از ابتـدا حـرف بـه حرف و بـه ترتیب کلمات، شـروع به تایپ 
می کند. با تایپ هر حرف، سیسـتم از اسـتاندارد کدینگ درخواسـت شـده )ISIC یا 
ISCO( شـرح های مشـابه را پیـدا کـرده و به کاربر نشـان می دهد. کاربر با مقایسـه 
اسـتانداردهای موجـود و عنـوان داده شـده مـورد درخواسـت، شـرح مـورد نظر را 
انتخـاب و سـپس در صـورت تأیید، کـد را اختصـاص می دهد. باید دقت شـود که 
در این روش سیسـتم تنها لیسـت عناوینی را جسـتجو می کند که با متن تایپ شده 
شـروع شـده باشـند. کاربر در هر لحظه از تایپ میتواند برروی لیسـت پیدا شـده 
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 شکل 6- روش   های كدگذاری )استفاده از صفحه الفبایی( در نرم افزار كدگذاری

رفتـه و بـا انتخـاب روی هر یک در سـمت راسـت کد اسـتاندارد و طبقـات فوقانی 
ایـن کـد را ببیند. در این شـرایط کلید »سـایر مصادیق« نیز به کاربر در تشـخیص 
بهتـر کـد مورد نظرکمـک می کند.  شـکل 6  رابط کاربـری مرتبط با ایـن روش را 

نمایـش می دهد.

کلید »سایر مصادیق«

این کلید در شـرایطی که کاربر شـرح مشـابه را در لیسـت کدهای مورد جستجو 
پیداکـرد، می توانـد جهـت اطمینـان از مصادیـق مرتبـط بـا این کد لیسـت کامل 
کلیـه مصادیـق آن کـد را در اختیـار کاربر قـرار داده، درصورتی کـه عنوان بهتری 
را مشـاهده کنـد آن را انتخـاب کند. همپنیـن کاربر مطمئن خواهد شـدکه عنوان 
مـورد جسـتجو با این کد مطابقـت دارد. برای مثال چنانچه کاربـر عنوان رفوگری 
فـرش از ISIC را انتخـاب کنـد نتیجـه جسـتجو کـد 95٢9٠ خواهد بـود. در این 
شـرایط بـا کلیک روی »سـایر مصادیق«، کلیـه مصادیق کد 95٢9٠ به شـرح زیر 

)شـکل 7( نمایش داده خواهد شـد.
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 شکل 7- نمایش كلیه مصادیق مرتبط با كد انتخاب شده در نرم افزار كدگذاری

روش موضوعی

 ISIC( در ایـن روش سـاختار درختـی کلیـه گروه هـا و مصادیـق کـد اسـتاندارد
یـا ISCO( بـه ترتیـب کـد نمایـش داده می شـود. کاربـر بـا بازکردن هرگـروه به 
الیه هـای زیریـن آن گـروه دسترسـی پیـدا می کنـد. اسـتفاده از ایـن روش زمانی 
برای کاربر مناسـب اسـت که شـناخت کامل از کلیـه الیه ها و طبقات اسـتاندارد 
را داشـته باشـد. در این صورت با انتخاب و شناسـایی مصادیق مورد نظر اقدام به 
کدگذاری می کند. نمونه ای از این سـاختار در شـکل های  ٨ و 9  نمایش داده شـده 
اسـت. در این شـکل فرض شـده اسـت که کاربر به دنبال رفوگری فرش اسـت. 
ابتدا گروه اصلی »تعمیر رایانه و کاالهای شـخصی و خانگی« را باز کرده و سـپس 
زیـر گـروه »تعمیر کاالهای شـخصی و خانگـی« را بازکـرده، در مرحله بعد طبقه 
»تعمیـر سـایر کاالهای شـخصی و خانگـی« را باز کـرده و لیسـت مصادیق کامل 
این طبقه را مشـاهده می کند. از لیسـت مشـاهده شـده عنوان رفوگری فرش را با 

کـد 95٢9 را مشـاهده و انتخاب می کند.
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کدگـذار پس از شناسـایی و انتخاب کـد موردنظر، از روش های بحث شـده فوق، در 
قسـمت نتیجه کد و شـرح را مالحظه کرده و در این شـرایط با استفاده از کلید تأیید 
یـا کلیـد F2 عنوان مورد درخواسـت را قبول کرده و بالفاصله سیسـتم درخواسـت 
بعـدی را در اختیـار کاربـر قـرار می دهـد. اگر بـه دلیل نبـودن و یا عدم شناسـایی 
عنـوان مـورد درخواسـت کاربـر قادر به تشـخیص نباشـد از کلید نامعین اسـتفاده 
کـرده تا در مراحل بعد توسـط کنترلر بررسـی شـود. این کلید جهـت جلوگیری از 

 شکل 8- روش   های كدگذاری )استفاده از صفحه موضوعی( در نرم افزار كدگذاری

 شکل 9- روش   های كدگذاری )استفاده از صفحه موضوعی( در نرم افزار كدگذاری
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 شکل 10- روش   های كدگذاری )استفاده از لیست كامل( در نرم افزار كدگذاری

کار کاربـر کدگـذار و ادامـه دادن بـه کار خود مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

روش لیست کامل

نمایـش لیسـت کامـل و ترتیبـی، همـراه بـا سـرفصل ها و مصادیـق کامـل، از 
مزیت هـای این روش اسـت. دراین روش به دلیل وجود خطای تشـخیص توسـط 
کاربر کدگذار، امکان کددهی میسـر نیسـت. این قسمت بیشـتر گزارش کاملی از 
کدهـای اسـتاندارد )ISIC یا ISCO( را در اختیار کاربر کدگذار قرار می دهد. شـکل 

1٠ تصویر قسـمتی از لیسـت را نمایـش می دهد.

گزارش کارکرد و کدهای داده شده توسط خود کاربر

کاربـر کدگـذار در هر زمان می تواند گـزارش کار نتایج خود را ببینـد. در این گزارش 
تعدادکدگـذاری شـده و همچنیـن کدهـای داده شـده بـه هریـک از عناویـن مـورد 
درخواسـت را مشـاهده می کند. شـماره بسـته های داده شده توسـط سیستم نیز قابل 

مشـاهده اسـت. شـکل 11 تصویـری از این گـزارش را نمایـش می دهد.
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 شکل 11- تهیه گزارش عملکرد توسط كاربر كدگذار در نرم افزار كدگذاری

کاربر کنترلر

کاربـر کنترلـر با توجه به شـناخت کامـل از طبقه بندی هـا و امکانات ویـژه ای که 
در اختیـار دارد، قـادر بـه انجـام تغییـر داده هـا و یا ارجـاع مجدد به کدگـذاری را 
دارد. تهیـه گزارشـات کنترلـی و تأییـد کار انجام شـده توسـط ایـن کاربر صورت 
می گیـرد. شـکل 1٢ نمـای کلی امکانات این نقـش کاربری را نمایـش می دهد. در 

قسـمت های بعدی به تشـریح ایـن امکانات خواهیـم پرداخت.

 شکل 12- صفحه اصلی كاربر كنترلر در نرم افزار كدگذاری
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نحوه کنترل و بررسی کدهای داده شده توسط کنترلر

تهیـه گـزارش بسـته های کدگذاری شـده، وضعیت کار انجام شـده هر کاربـر را در 
اختیـار کنترلـر قـرار می دهـد. در ایـن وضعیت بـه تفکیک نـوع کدینـگ )ISIC یا 
ISCO( می توانـد به طـور کامـل یـا به طـور مجـزا هر یـک از کاربـران کدگـذاری و 
بازبینـی کـد را کنترل کند. روی هر بسـته می تواند با کلیک روی کلیـد ریز گزارش 
کدهـای داده شـده را ببینـد و هرکدام که مورد تأیید نباشـد مجدداً بـه کاربر ارجاع 
داده تـا دوبـاره کدگذاری شـود. البتـه در این مرحله به این کاربر توضیحـات الزم را 
می دهد.کنترلر همچنین با بررسـی روی بسـته، در صورت داشـتن خطای زیاد، کل 
بسـته کاربر را برگشـت دهد. در این شـرایط کلیه کدهای داده شـده این بسته پاک 
شـده و مجدداً به کدگذاری ارجاع داده می شـود. در شـرایطی که بسـته کامل باشد 
و مـورد تأییـد کنترلـر باشـد، می تواند اقـدام به تأیید نهایی بسـته کدگذاری شـده 
نمایـد. شـکل 1٣ نمایی از وضعیت بسـته های کدگـذاری شـده را نمایش می دهد.

 شکل 13- تهیه گزارش وضعیت كار انجام شده و بررسی توسط كنترلر در نرم افزار كدگذاری

کنترل و نهایی کردن بسته های کدگذاری شده

کنترلر با بازکردن هر بسـته عناوین فعلی سـازمان و کد و شرح اسـتاندارد داده شده 
توسـط کاربـر کدگـذار و بازبین کـد را مشـاهده می کند. کلیدهای تأییـد، تغییرکد 
و برگشـت بـرای هـر ردیف کـد داده شـده به کاربـر کنترلر ایـن امـکان را فراهم 
می کنـد کـه در صـورت نیـاز اقـدام به تأییـد، تغییر و یا برگشـت این کد کنـد. در 
صورت بازگشـت، این کد از بسـته کاربر موردنظر کم شـده و دوباره به کارتابل آن 
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 شــکل 14- تهیــه گــزارش هركــد داده شــده و بررســی، برگشــت و یــا تأییــد توســط كنترلــر در 
ــذاری ــزار كدگ نرم اف

 شکل 15- تهیه گزارش كار نهایی شده جهت بررسی و تأیید سازمان در نرم افزار كدگذاری

کاربر مرجوع خواهد شـد. کنترلر در صورت انتخاب تغییر کد می تواند شـخصاً کد 
مـورد نظـر را تغییـر دهد. بـا تأیید هر ردیف کنترلـر صحت کد داده شـده را تأیید 
می کند. شـکل 14 نمایی از لیسـت کدهای داده شـده یک بسـته را نمایش می دهد.

تهیه گزارش های نهایی و ارسال نتایج

کاربـر کنترلـر می توانـد گزارشـات متنوعـی از کار انجـام شـده را در هـر مرحله 
و شـرایطی دریافـت کنـد. تفکیک های مختلـف و ایجـاد شـرایط الزم و همچنین 
انتخـاب فیلدهـای مـورد نظـر نیز بـرای تهیـه گـزارش امکان پذیر اسـت. پس از 
تهیـه گـزارش، کاربـر کنترلـرآن را بـرای سـازمان آماده کـرده و ارسـال می کند. 

شـکل 15 نمایـی از چگونگـی تهیه ایـن گزارشـات را نمایـش می دهد.

146



 پیوست2

روش كنرتل كیفیت كدگذاری

کدگـذاری، تخصیص کدهای عددی از پیش تعیین شـده، در قالب طبقه بندی های 
اسـتاندارد بـه جواب هـای تشـریحی پاسـخ گویان اسـت. بـرای مثـال کدگـذاری 
فعالیـت اصلـی محـل کار افـراد براسـاس طبقه بنـدی بین المللـی فعالیت هـای 
اقتصـادی )ISIC(1 کدگـذاری می شـود. کدگـذاری یکـی از فعالیت هـای پردازش 
اسـت کـه امروزه پیشـرفت فنـاوری و حضور رایانه، سـرعت انجـام آن را افزایش 
داده اسـت. ایـن فعالیـت می توانـد به صـورت کامـاًل خـودکار2 بـا رایانـه و بدون 

دخالـت انسـان یا توسـط کدگـذار و با کمـک رایانـه )CAC(3 انجام شـود.

در حـال حاضـر طبقه بندی سـازمان تأمیـن اجتماعی بـرای فعالیت هـای کارگاه و 
مشـاغل بیمه شـدگان آن کارگاه ها به صورت متن های ثبت شـده در رایانه هسـتند 
و بـه ایـن لحاظ قابلیت کدگذاری بخشـی از آن به صورت خـودکار )AC( را دارند. 
عملیـات کدگـذاری در دو مرحلـه به صـورت خـودکار )AC( و سـپس با اسـتفاده 
از نرم افـزار کدگـذاری توسـط اپراتـور )CAC( انجـام خواهد شـد. به عبـارت دیگر 
مـواردی کـه ماشـین قادر بـه کدگذاری نیسـت، به کدگـذار واگذار می شـود تا با 
کمـک اطالعـات کمکی، کد صحیح، تشـخیص و اختصـاص یابـد. همچنین برای 
حصـول اطمینـان از دقـت کدگـذاری از یـک طـرح نمونه گیـری بـرای پذیرش 

جهـت تأیید عملیـات کدگذاری برحسـب نوع کد اسـتفاده خواهد شـد.

مبانی نمونه گیری برای پذیرش

عملیـات کدگـذاری بـه دلیـل دخالت انسـانی و رونـد دریافت داده ها بـدون خطا 
نیسـت. خطـای کدگـذاری یکـی از خطاهـای پـردازش و در کل نوعـی خطـای 
غیرنمونه گیـری محسـوب می شـود. در کتـاب »اصـول و توصیه هـای مربـوط به 
سرشـماری های عمومی نفوس و مسـکن سـازمان ملل متحد« توصیه شـده اسـت 

1. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
2. Automated Coding
3. Computer Assisted Coding
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کـه از روش هـا و ابزارهـای کنتـرل کیفیـت مانند نمونه گیـری برای پذیـرش1 در 
سرشـماری ها به خصـوص در مرحلة پردازش اسـتفاده شـود. مزیت ایـن روش بر 
نمونه گیری هـای معمـول، انـدازة کـم نمونه هـا و در نتیجـه کاهش هزینـه و زمان 
بازرسـی اسـت. امـروزه در مرحلـة پـردازش سرشـماری ها و نیز سـایر طرح های 
آمارگیری، اسـتفاده از نمونه گیری برای پذیرش به امری رایج تبدیل شـده اسـت.

اصول کلی در نمونه گیری برای پذیرش

نمونه گیـری بـرای پذیـرش یکـی از روش های مورد اسـتفاده در چرخـة دمینگ2 
)PDCA(3 بـرای کنتـرل فراینـد و بهبود مداوم کیفیت اسـت. هـدف از اجرای این 
نمونه گیـری تصمیم گیـری در مـورد کیفیت محصول یا خدمت ارائه شـده اسـت 
کـه معمـوالً براسـاس میزان خطـا یا اقـالم معیوب صـورت می گیرد. بـا توجه به 
ماهیـت ایـن روش نمی توان بـراوردی برای میـزان کیفیت یا خطا به دسـت آورد. 
نمونه گیـری بـرای پذیرش، اولیـن بار در حین جنگ جهانـی دوم در صنایع نظامی 
ارتـش آمریـکا مورد اسـتفاده قرار گرفـت. این روش مبتنی بر اجـرای یک آزمون 
فـرض بـا پارامتر هـای مربـوط اسـت و به صـورت دو یا چنـد مرحلـه ای نیز قابل 

اجرا اسـت.

امـروزه یکـی از متداول ترین سیسـتم های نمونه گیری برای پذیرش مشـخصه های 
کیفـی وصفی، اسـتاندارد STD105E4 MIL اسـت و امکان سـه نـوع نمونه گیری را 
 MILفراهـم می سـازد: یک مرحلـه ای،  دو مرحلـه ای و چند مرحلـه ای. اسـتاندارد
STD105E براسـاس سـطح کیفیـت قابل قبـول )AQL(5 پایه گذاری شـده اسـت. 
 AQL وقتـی طرح هـا براسـاس نسـبت اقـالم معیـوب طراحـی می شـوند دامنـة
از 1.٠ % تـا 1٠ % در نظـر گرفتـه خواهـد شـد. در ایـن اسـتاندارد انـدازة نمونه 
به وسـیلة انـدازة انباشـته، سـطح بازرسـی )حساب شـده، نرمـال و تعدیل شـده( و 
1. Acceptance Sampling
2. W .Edwards Deming
3. Planning ,Do ,Check and Act

4- ایـن برنامـه عبـارت اسـت از تغییـر یـا آزمایشـي که براي بهبـود، مد نظر اسـت و شـامل مراحل 1- 

اجـرا: تغییـر یا تسـت اجرا شـود. ٢- بررسـي یا مطالعه : تشـخیص میزان تاثیـر اجراي تغییـر ٣- اقدام : 
ثبـت تغییـرات و آغاز دوباره چرخه اسـت.

5. Acceptance Quality Level
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سـطح کیفیـت قابل قبول تعیین می شـود. بازرسـی نرمـال در ابتـدای فعالیت های 
بازرسـی اسـتفاده می شـود. بازرسی حساب شـده، زمانی اسـتفاده می شود که سطح 
کیفیت محصوالت اخیر پایین آمده باشـد. شـرایط پذیرش انباشـته ها در بازرسـی  
حساب شـده بـه مراتب مشـکل تر از بازرسـی نرمال اسـت. بازرسـی تعدیل شـده 
زمانـی اسـتفاده می شـود که سـابقة کیفیـت محصوالت اخیـر تولیدکننـده به طور 
قابـل مالحظـه ای بهبـود یافته باشـد. این اسـتاندارد روشـی را برای تغییر سـطح 
بازرسـی از نرمـال به حساب شـده و تعدیل شـده، فراهـم می سـازد و در زمانی که 
احسـاس می شـود کـه کیفیت محصول تغییـر یافته می تـوان از آن اسـتفاده نمود.

بـرای سـادگی بیش تـر در ایـن طـرح، فرض می شـود کـه کیفیت کدگـذاری در 
طـول انجـام آن تقریبا ثابت اسـت. سـطح کیفیت قابل قبول به طـرح نمونه گیری 
بسـتگی نـدارد و توسـط تولیدکننده تعیین می شـود. از طرف دیگـر مصرف کننده 
نیـز طـرح نمونه گیـری را طـوری طراحی می نماید کـه احتمال پذیـرش، در نقطة 

AQL ماکزیمم شـود.

در جـدول ذیل تعداد کدهای بسـته کاری، تعداد نمونة بازبینـی کد و تعداد خطای 
قابـل قبـول در هـر موضوع برای بازبینی به دسـت آمده اسـت. الزم به ذکر اسـت 

کـه ایـن اعداد با توجه به جداول اسـتاندارد MIL STD105E تعیین شـده اسـت.

نوع موضوع به تفکیک ردیف
طبقه بندی

تعداد کدهای 
هر بسته کاری

سطح 
بازبینی

درصد 
بازبینی

درصدخطای 
قابل قبول 

302نرمال100فعالیت اصلی كارگاه تحت پوشش1

303نرمال200شغل بیمه شده 2

روش انتخاب نمونه ها 

بـرای هـر نـوع بسـته کاری الزم اسـت تعـداد نمونـة الزم )٣٠=n( بـرای بازبینی 
به صـورت کامـاًل تصادفـی از تعـداد کدهای هر بسـته کاری انتخاب و تمـام آن ها 
)٣٠ نمونـه( مـورد بازبینـی قـرار گرفتـه و تعداد تناقضات اسـتخراج شـود. تعداد 
تناقضـات با تعـداد موارد خطای قابل قبول )جدول 1( مقایسـه شـده و در صورتی 

 جدول پ- 1- تعداد کدهای بسته کاری، تعداد نمونة بازبینی و تعداد موارد خطای قابل قبول به تفکیک 
موضوع و سطح کیفیت قابل قبول
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کـه تعـداد آن هـا از تعـداد خطای قابـل قبول بـرای طبقه بندی هـای موردنظر )به 
تفکیـک موضـوع( بیش تـر باشـد، آن واحد کاری برگشـت خـورده و مـورد تأیید 
قـرار نمی گیـرد، امـا اگر تعـداد تناقضـات از تعداد خطـای قابل قبول کمتر باشـد 

به عنـوان واحـد کاری دارای کیفیـت قابـل قبول پذیرفته می شـود.

مواردی که باید در عملیات کدگذاری رعایت شوند، عبارت اند از:

کنتـرل کدگذاری )بازبینی کد( در سـطح هر واحـد کار، به تفکیک موضوع و به طور 
مسـتقل از فعالیـت  کدگـذاری انجام می شـود. یعنی کدگـذار و بازبین کـد در هر 
واحـد کار و بـرای هر موضـوع، باید افراد متفاوتی باشـند و کدهای اختصاص یافته 

توسـط کدگذار در اختیار بازبین کد قرار داده نشـود )شـرط مسـتقل بودن(.

در صورتـی  کـه تعـداد خطای هـر واحـد کاری از تعداد خطای قابل قبـول )جدول 
1( بیش تـر باشـد، آن واحـد کار برای کدگـذاری مجدد در اختیار همـان کدگذار 

اول قـرار گرفتـه و ایـن فرایند تـا تأیید حد مجـاز پذیرش ادامـه خواهد یافت.
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مونگومری، داگالس )چاپ سـوم ١٣٧9(. كنترل كیفیت آماری )ویرایش سـوم( - ترجمة رسـول نورالنسـا - 
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