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  دار مکاتبات عهدهی  *  نویسنده
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ ، پذیرش:۱۳۹۹٫۴٫۱۸ دریافت:

ها و اطالعات آماری در نظام آمـاری  تحلیل دادهمفاهیم و مبانی 
  مدرن

  †و محمد شیری ‡زاده جواد حسین ، ،*†اشکان شباک
   ی آمار پژوهشکده †
   مرکز آمار ایران ‡

ای و  های ملـی، منطقـه یکی از مهمترین اصول بنیادین آمار رسمی که همه سازمان .چکیده
کننده آمار رسمی در سرتاسر جهان ملزم به رعایت آن بـوده و در واقـع بـرای  المللی تولید بین

طرفـی و رعایـت اخـالق  ادامه حیات و فعالیـت چنـین نهادهـایی ضـروری اسـت، اصـل بی
ها و به ویژه کـاربران آمـار رسـمی  طیف وسیع ذینفعان این سازمانای است. اطمینان  حرفه

عنوان یـک  تر نظام آمار رسـمی، بـه های ملی آمار و به طور کلی ای سازمان از استقالل حرفه
عنوان نهادهــای ملــی و  ها بــه ســرمایه اجتمــاعی از مهمتــرین عوامــل موفقیــت ایــن ســازمان

رود. با توجه به نقش مهـم  شمار می ح و معتبر بهحاکمیتی، در تولید و انتشار آمارهای صحی
آمار رسمی در توسعه و پیشرفت کشورها، این اعتبار و سرمایه اجتماعی اهمیـت فـراوان و 

کننده آمار رسمی  های تولید های سازمان حیاتی دارد. از همین روی از دیر باز یکی از چالش
هـای  بینـی بـر اسـاس آمار انجام پیش های ملی آمار، موضوع ارایه تحلیل و به ویژه سازمان

دار  های ملی آمار، بـه دلیـل نگرانـی از خدشـه تولیدی بوده است. بنابراین در گذشته سازمان
هــا،  ای و یـا درگیـر شــدن در مسـایل و حواشـی ناشــی از ارایـه تحلیل شـدن اسـتقالل حرفــه

بـا ایـن وجـود و بـا دانسـتند.  همواره از این مقوله دوری جسته و تحلیل را وظیفه خـود نمی
های گونـاگون در جوامـع  ای کـه در دانـش و فنـاوری در زمینـه های فزاینده توجه به پیشرفت

ها گشته، لزوم تغییر در رویکردها و  تر شدن آن بشری رخ داده و منجر به دگرگونی و پیچیده
بـه های اخیـر  ناپذیر شده اسـت. از همـین روی در سـال های تولید آمار رسمی اجتناب روش

هـای ملـی   های آمـاری و بـه تبـع آن نظام سازی سـازمان موضوع مدرن ۲۰۱۰ویژه از سال 
المللـی آمـار  آمار رسمی در ادبیات موضـوع ایـن مقولـه و در بـاالترین سـطوح مرجـع و بین
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شــود. یکــی از موضــوعاتی کــه در رویکــرد  رســمی، بــه طــور جــدی مطــرح شــده و دنبــال می
موضوع تحلیل آمارهای تولید و منتشـر شـده در نظـام  سازی آمار رسمی مطرح است مدرن

های ملی آمار در این خصوص است. در ایـن مقالـه تـالش شـده  آمار رسمی و نقش سازمان
ها و اطالعات آمـاری  های تحلیل داده تا ضمن مطالعه این موضوع و بررسی بایدها و نباید

ه بسـترها و چگـونگی انجـام کنندگان آمار رسمی در یک نظام آمـاری مـدرن، بـ توسط تولید
هـای آمـار  کننـده و محـور اصـلی فعالیت عنوان هماهنگ های ملی آمار به تحلیل در سازمان
  های ملی آمار پرداخته شود. رسمی در نظام

سازی نظام ملی آمار، هرم  ها و اطالعات آماری، آمار رسمی، مدرن داده های کلیدی: واژه
  .دانایی

 قدمهم -۱
گانه بنیادین آمار با صراحت به وظیفه اساسی هر سازمان  اصل چهارم از اصول ده

کننده آمار رسمی به ویژه سازمان ملی آمار در راستای جلوگیری از تفسیرهای اشتباه و  تولید
. در ]۴۸[ کند آمار رسمی تولید شده در نظام ملی آماری اشاره میاز استفاده نادرست 

های ملی آمار و مراکز  که سازمان هستندبر این باور  انسدیدگاه سنتی بسیاری از کارشنا
خودداری کرده و  ،کننده آمار رسمی باید از هرگونه تحلیل و تفسیر آمارهای تولید شده تولید

انتشار آمار رسمی بپردازند. دلیل این دیدگاه پرهیز از  تولید و فه دارند به امرتنها وظی
های ملی آمار به  هایی بود که احتمال داشت در صورت ورود سازمان حواشی و چالش

های مزبور ایجاد شود که در نتیجه ضمن  انجام تحلیل و تفسیر آمارها برای سازمان
یفه اصلی خود که همانا تولید و انتشار آمار درست و بازداشتن مراکز آماری از انجام وظ

های ملی آمار که از دیگر اصول مهم و اساسی  ای سازمان طرفانه است، استقالل حرفه بی
اصول بنیادین آمار است را نقض نماید. این نگاه که البته در جای خود درست است، 

رود به موضوع تحلیل های ملی آمار به طور سنتی از و که برخی سازمان هموجب شد
ای خود بدانند.  آمارهای تولیدی به شدت خودداری کرده و آن را خالف حفظ استقالل حرفه

 برای ایجاد سهولت در فهم و درک هایی فعالیتبا این وجود اهمیت انجام اقدامات و 
 کاربران و تسهیل شرایط استفاده آنان، برای مراکز تولیدکننده آمار رسمی کمتر از تولید
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  محصوالت آماری نیست. این اهمیت آنچنان است که بخش آماری سازمان ملل مجموعه
و برای درک و فهم  ۱»ها دار کردن داده معنی«ای را در چهار جلد تحت عنوان  راهنمای ویژه

های تولیدکننده آمار رسمی، به ویژه مراکز آماری،  بهتر کاربران از محصوالت آماری سازمان
منتشر کرده است. این مجموعه نتیجه کار فشرده کارگروه  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۹های  طی سال

 ۲ت آماری توسط کنفرانس آمارشناسان اروپاییاتخصصی بوده که برای ارتباطات و انتشار
 ۳نظر بخش اروپایی سازمان ملل (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا) و زیر

  تشکیل شده بود. 
در راستای تالش برای درک و جلوگیری از تفاسیر نادرست آمار و  اصلبا توجه به بنابراین 

کید دارد تا   کننده آمار رسمی های تولید سازمانفهم بهتر کاربران، بخش آمار سازمان ملل تأ
  برداری مناسب در راستای تعهد و مسئولیت خود در جلوگیری از تفاسیر نادرست و بهره

ها و در قالب  ای مناسب به این منظور را با طراحی شیوهه آمار اقدام کرده، فرادادهکاربران 
ها برای  . یکی از بهترین روش]۴۷[مند تولید نمایند های مدون، به صورت نظامفرایند
های الزم به ذینفعان، به ویژه  کار عالوه بر تغییر در نحوه انتشار آمار و دادن آموزش این

ها و اطالعات  بر روی دادهساده و البته کاربرپسند  های معین تحلیلاصحاب رسانه، ارایه 
  ۴۸ها و نشریات تحلیلی مستقل است. در  شتولید شده، در قالب فراداده و یا گزارآماری 

عنوان یک فعالیت  ها، به اُمین نشست کمیسیون آمار سازمان ملل نیز موضوع تحلیل داده
المللی آمار  های مرجع بین های ملی آمار برشمرده شده است. سایر سازمان مهم در سازمان
اداره آمار کانادا، به و یا  (OECD) ۴سازمان همکاری اقتصادی و توسعهرسمی، مانند 

ها و مراکز آمار رسمی اشاره  های سازمان ها و نقش آن در فعالیت اهمیت تحلیل داده
  اند. کرده

تر شدن  های اخیر، با توجه به پیشرفت دانش و فناوری، پیچیده سالدر از سوی دیگر 
های  یکی از موضوعات کلیدی که در مجامع و نشست جوامع و نیازهای روزافزون آماری،

سازی نظام آمار  موضوع مدرن ،المللی آمار رسمی مطرح شده علمی و کارشناسی بین
تحلیل در کنار تولید آمار رسمی، رسمی در کشورهای جهان است. در این نگاه نوین، 
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، به شمار رفته است. البته یک سازمان ملی آمار مدرناصلی آمارها نیز از دیگر وظایف 
طرفی  که نه تنها اصول بی ای باشد گونه ص خود بوده و باید بهاین تحلیل دارای تعریف خا

دار شدن اصل محرمانگی اطالعات  بلکه منجر به خدشه ند،ای را نقض نک و استقالل حرفه
در نظام جامع مدیریت کیفیت آمارهای رسمی، در همین راستا است که . ]۲۹[ نیز نشود
هم به جهت ارزیابی  ،های کیفیت وبرچعنوان یکی از اصول مهم چا ها به داده تحلیل

به  )های تولید شده توضیح آمار( ۵به جهت ایجاد وضوح کیفیت محصوالت آماری و هم
ترین  کسب و کار آماری، که از نوین فرایندبر همین اساس در مدل عمومی  د.رو شمار می

های ملی آمار  های کاری پیشنهاد شده توسط بخش آماری سازمان ملل برای سازمان الگو
مدرن است، یک مرحله جداگانه به تحلیل اختصاص یافته است. در این الگو فاز تحلیل نه 

است، بلکه تنها برای ارزیابی کیفی اولیه محصول آماری و تأیید آن پیش از انتشار 
درک و عنوان فراداده، به  اتفسیرهایی است که ب و همچنین برای آماده کردن توضیحات

  .]۲۱[ کند می کمکو جلوگیری از تفسیرهای نادرست  یفهم بهتر کاربر از آمار تولید
و اطالعات آماری  ها ک نظام آماری مدرن، تحلیل دادهیکه در آید  از آنچه گفته شد برمی
ها و اطالعات آماری  دادهکیفیت و ارزیابی  برای بررسیها، چه  تولید شده از آمارگیری

در هر های نادرست،  تفسیرجلوگیری از یا کاربران و استفاده تسهیل برای و چه باشد 
ای مهم برای سازمان ملی آمار و در راستای تکمیل فرايندهای تولید و  وظیفهصورت 
های ملی آمار  تا سازمان ضرورت داردمارها است. بنابراین در یک رویکرد مدرن انتشار آ

وجود شیوه و روش  بپردازند. با این شدهتر به تحلیل آمارهای تولید ر و دقیقت هرچه سریع
طرفی و  ای باشد تا موجب نقض بی گونه ها باید به ها و نیز چگونگی آن انجام این تحلیل

  آماری نشود. ای مراکز استقالل حرفه
های ملی آمار، الزم است نخست درک  ها توسط سازمان تحلیل داده برای انجام هرچه بهتر

 تا بتوان آن داشتهای  شیوه تحلیل و انواعتعاریف اصلی و مبانی نظری درستی از 
های هر تحلیل و از سوی دیگر شرایط  مشخص کرد که از یک سو با توجه به ویژگی

بنابراین ها خواهد بود.  کدام نوع تحلیل مناسب این سازمان ،آماری های ای سازمان فه رح
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شود که در بخش دوم، ابتدا به تعاریف اولیه و مهم مورد  تالش میدر ادامه این نوشتار 
استفاده در این مقوله پرداخته شود تا از این طریق امکان رسیدن به برداشت یکسان و فهم 

بندی انواع تحلیل،  شود. سپس در این مقاله به دسته مشترک از مفاهیم اصلی بهتر فراهم
شود. در بخش چهارم  ها و ابعاد هر یک تشریح می از منظر این مطالعه پرداخته و ویژگی

المللی، ضمن اثبات لزوم و دلیل  های مراجع بین با بررسی منابع، مستندات و دستورالعمل
های ملی آمار و جایگاه آن، به  انکنندگان آمار رسمی و سازم انجام تحلیل توسط تولید

  ها و شرایط چنین تحلیلی در بستر و زمینه آمار رسمی اشاره خواهد شد.   بررسی ویژگی

  مفاهیم بنیادین -۲
در این بخش برای آشنایی بیشتر خوانندگان، ضمن بررسی مفاهیم و تعاریف مهم و 

 شود. پرداخته میبنیادین در ادبیات موضوع، به مرور نوشتگان مرتبط نیز 

 ۶ها داده-۲-۱
داده عبارت است از اطالعی است که برای «در فرهنگ فارسی عمید نوشته شده است: 

نامه مصوب فرهنگستان پارسی آورده  همچنین در واژه». شوند یک کار آماری گردآوری می
توان آنها را به شکل خاص  که می ها هستند ن و مانند آنواعداد و مت ها که داده شده است

در فرهنگ ». رایانه فراهم شود هوسیل سازی و پردازش آنها به مرتب کرد تا امکان ذخیره
عنوان  اطالعات واقعی که به«عبارت است از:  ها انگلیسی وبستر نیز ترجمه واژه داده

شود  مشاهده میهمانطور که » .شوند ای برای استدالل، بحث و یا محاسبه استفاده می پایه
اند.  این تعاریف همه به شکل عام هستند و گویا مفهوم داده و اطالع را یکسان فرض کرده

تر و در پیوند با آمار رسمی، بهتر است نگاهی به  برای دریافتن مفاهیم تخصصی
داند که بر  می ۷علوم آماری داده را حقیقتی های تخصصی اشاره شود. دانشنامه نامه واژه

 تواند عدد و یا هر چیز دیگری باشد گیری کرد. این حقیقت می توان نتیجه میاساس آن 
المللی در آمار  عنوان یک مرجع بین . اداره آمار کانادا که مطالعات و مستندات آن به]۳۱[
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گونه تعریف  ها را در آمار رسمی این تعریف، دادهرسمی مطرح است بر مبنای همین 
. دوج و ]۱۴[»گیری کرد توان نتیجه ها می حقایق و اشکالی که بر اساس آن«کند:  می

ها از یک جامعه و یا نمونه آماری  ه را نتایج مشاهد ها همکارانش در دانشنامه آمار، داده
عنوان یک سازمان مهم  نیز به OECD . بر اساس این تعریف، سازمان]۷[اند تعریف کرده

ها  روند، داده عنوان مرجع به کار می های آن به ها و دستورالعمل در آمار رسمی که استاندارد
ورت عددی بوده ها یا اطالعاتی که معموالً به ص ویژگی«را به این شکل تعریف کرده است: 
 ها نمایش در توضیح این مفهوم آمده است که داده» .شوند و از طریق مشاهده گردآوری می

ها فراهم شده  آن   فیزیکی اطالعات هستند که امکان ایجاد ارتباط، تفسیر و یا پردازش
 ۸های آماری باشد. همچنین در ادامه تعریف توضیح داده شده است که در این مفهوم، داده

های اداری)  هایی هستند که برای تولید آمار از منابع مختلف (آمارگیری و یا ثبت دهدا
   ].۳۷[آیند دست می به
را به صورت زیر تعریف  ها داده نوشتار های باال، در این این و با توجه به تعریف بر بنا
ها که از نتایج مشاهدات  حقایقی به شکل عدد، تصویر، صوت، متن و مانند این«کنیم:  می

  »اند. ها، از جمله جامعه یا نمونه آماری، به دست آمده بر روی پدیده

  اتاطالع -۲-۲
گاهی و در قالب اسم مصدر، به معنی  در فرهنگ عمید اطالع در قالب اسم، به معنی آ

نامه مصوب فرهنگستان نیز آنچه به دگرگونی وضعیت در  رود. در واژه شدن به کار می گاهآ
انجامد، اطالع نامیده شده است. واژه  شناختی می های طبیعی و ساختگی یا نشانه نظام

 های متفاوتی است های گوناگون دارای تعریف از دیدگاه در متون علمی و» اتاطالع«
ها  ی دادهبه طور عام، آنچه از پردازش، سازماندهی و ساختاردهو . با این وجود ]۳۵[
تعریف شده  اطالعات شود، ها حاصل می دهی و قابل استفاده کردن آن منظور معنی به

نتیجه حاصل از هرگونه عملیات « . در ارتباط با آمار رسمی، اداره آمار کانادا نیز]۲۰[است
ها که در قالب  بندی و تفسیر بر روی داده بندی و سازماندهی، طبقه ذخیره و ثبت، دسته
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ت. در توضیح این واژه آمده است که را اطالع نامیده اس» چارچوب معینی انجام شود
 بخشد ها معنی می ها مطابق این تعریف، در واقع به داده حاصل شده از داده اتاطالع

هایی مانند حقایق،  را شناخت از موجودیت اتنیز اطالع OECD. همچنین ]۱۴[
ها معنی   ها تعریف کرده است که در یک زمینه خاص به آن ها یا ایدهفرایندپیشامدها، 

  .]۳۷[ بخشد می
بندی،  یج حاصل از هرگونه عملی مانند دستهانت«، در این مقاله شده هگفت مواردبا توجه به 

دهی و قابل استفاده  منظور معنی هها ب  دهی، ساختاردهی، پردازش و تفسیر داده  سازمان
با توجه به نوع  ات. بدیهی است که اطالعشود ، تعریف اطالعات شناخته می»کردن آنها

تواند کمی یا کیفی (عددی یا غیر  شود می ها انجام می ها و عملیاتی که بر روی آن داده
  عددی) باشد.

  آمار -۲-۳
کسفورد مجموعه در واژه اند،  قالب عدد نشان داده شده اطالعات که درای از  نامه انگلیسی آ

، نامه انگلیسی وبستر . این در حالی است که در فرهنگ]۳۹[ آمار نامیده شده است
دهد که در  شده است. این نشان میذکر های کمی  ای از داده آمار مجموعهتعریف واژه 

ای از  آمار را داده دانسته و در جایی دیگر مجموعه ، جاییهای عمومی نامه فرهنگ
به تمایز میان ها  نامه در این نوع از واژهرسد  در واقع به نظر می فرض کرده است. اطالعات

نامه تعریف دیگر  شایان گفتن است که در هر دو واژه ی نشده است.توجهداده و اطالع 
آمار، علم گردآوری و تحلیل آمارها اشاره شده است و بر همین اساس فرهنگ فارسی 

 ی ههای عددی به دست آمده از بررسی اطالعات دربار داده«عمید نیز آمار را در دو قالب 
 همچنین تعریف کرده است.» ی عددیها علم گردآوری و بررسی داده«و » یک مجموعه

های  عنوان یک علم، آن را مجموعه داده دانشنامه علوم آماری نیز فرای تعریف آمار به
 این پرسش پیشو با توجه به این تعاریف، . بنابراین ]۳۱[ عددی تعریف کرده است

چیست؟  ها میان آنیا اطالع و در واقع وجه تمایز است داده از نظر ماهوی آید که آمار  می
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  شود. دانشنامهنگاه تر به تعریف آمار  برای پاسخ به این پرسش، الزم است تخصصی
ها که در خصوص یک پدیده گردآوری شده و به صورت  ای از داده مجموعه«آمار،  موجز

های  نیز آمار را داده OECDنامه  را آمار نامیده است. واژه» اند عددی نشان داده شده
های  . اگر چه در این تعریف]۳۷[ عددی مربوط به مجموع مشاهدات دانسته است
دانسته شده ولی با دقت بیشتر در  ها تخصصی مفهوم آمار بسیار نزدیک به مفهوم داده

ای  یست بلکه مجموعهتوان نتیجه گرفت که آمار به خودی خود یک داده خام ن حال می عین
آمار را که البته باید یه صورت عددی بیان شوند، عددی)  های خام اولیه (نه لزوماً  از داده

این بدان معنی است  ات، که پیشتر اشاره شد،ا توجه به تعریف اطالعبدهند.  تشکیل می
تعریف  که آمار بیش از آن که داده باشد یک اطالع است. بر این اساس اداره آمار کانادا

است که از عملیات ریاضی بر  اتنوعی از اطالع«بسیار خوبی از آمار ارایه کرده است: 
نوعی از اطالع که به «آمار به صورت توان  این میبنابر. ]۱۴[ »شود ها حاصل می روی داده

کرد که در این مقاله ما این تعریف را مبنا قرار تعریف » صورت عددی بیان شده است
   دهیم. می

  آماری اتاطالع -۲-۴
عنوان یک  توان عبارت اطالعات آماری را به های ارایه شده در فوق می با توجه به تعریف

حاصل از  اتیاطالعتعبیر جدید به تعاریف فوق افزود. بر این اساس، اطالعات آماری، 
هایی مانند آمار (شامل شاخص و  خروجی تواند به صورت هستند که میها  داده  پردازش
بنابراین در واقع محصوالت  .تولید شودنقشه آماری آماری و  نمودار  ،آماری جدولنماگر)، 

 ها و اطالعات آماری هستند. کننده آمار رسمی، معادل واژگان داده آماری مراکز تولید
ای دیگـر  ها و انواع آن، چند تعریف پایه برای آشنایی بهتر با مفهوم و ضرورت تحلیل داده

نیاز است که به دنبـال تعـاریف گفتـه شـده در بـاال اضـافه  »دانش، دانایی و بینش«شامل 
  دانایی تعریف شود. هرمباید ابتدا منظور و برای درک بهتر این مفاهیم  شود. بدین
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های مزبور بسیار کلیدی و البته حیاتی است. در  ، نقش تحلیل بر روی داده۳ کلدر ش

ها به تصمیم و به تبع آن  ها و اطالعات آماری و تبدیل آن واقع برای کاربردی کردن داده
ها و اطالعات از همان آغاز  اقدام، وجود تحلیل ضروری است. در واقع بدون تحلیل، داده

هند داشت و پیمودن راه رسیدن از داده به بینش و گذار از هرم هیچ معنی و مفهومی نخوا
پذیر نیست. برای روشن شدن بهتر موضوع به یک مثال توجه کنید. فرض  دانایی امکان

ها و  پیامک ارسال شده است. این داده ۱۴۰۰۰کنید گزارشی ارایه شده که در ماه گذشته 
ها  اگر بر اساس یک روش تحلیلی، دادهاطالعات به تنهایی ارزش چندانی ندارند. اما 

تفکیک  ها به بندی پیامک کاویده شده و گزارش جدیدی حاصل شود که ضمن دسته
پیامک به ازای هر کاربر و  ۳٫۷مخاطب و قصد ارسال، مشخص نماید که به طور متوسط 

 های ماه گذشته را بتوان با به چه منظور ارسال شده است. حال فرض کنید تعداد پیامک
تفکیک هر  طور مشابه مقایسه و روند ارسال را به بندی و به ماه گذشته، با همان دسته ۱۲

که هزینه هر پیامک معلوم است،  مخاطب و منظور از ارسال مطالعه کرد. با توجه به این
  های اولیه اهدا کرده است. تحلیل به داده فرایندای است که  این همان ارزش افزوده

علوم داده، عبارت چرخه حیات داده، یک مفهوم کامالً تعریف شده و در ادبیات موضوع 
عبارت است از یک سلسله مراحل مشخص که به ترتیب از گردآوری یا ایجاد داده تا 

ها برای استفاده و  منظور مدیریت بهتر داده ذخیره و احتماًال حذف آن به ترتیب و به
ها با توجه به  . البته تعداد این مراحل و جزییات آن]۱۸[ شود های مجدد انجام می استفاده

بستر تعریف و محیط مورد استفاده تا حدودی تفاوت کند اما کلیت آن مشابه است و در 
 ویتنی .]۲۸[عنوان یکی از مراحل اصلی وجود دارد  ها، به ها مرحله تحلیل داده همه آن

  کند. معرفی می ۴ها را در شکل  مراحل چرخه حیات داده ]۴۸[
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ه بر پایه تحلیل، شود که قابل فهم و روشن باشند. این اطالعات به دست آمد اطالعاتی می
در . ]۱۱[تواند مانند چراغی به جامعه نور افشانی کرده و موجب توسعه اجتماعی شود  می

» ها مجموعه اقداماتی برای استخراج اطالعات از داده«، ها داده دانشنامه موجز آمار تحلیل
  . ]۱۹[ تعریف شده است

 ،یکاو با علم داده، داده ینیگزیعنوان جا اصطالح که اغلب به کرا ی لیتحلبارت باسنس 
از دید او تحلیل، استخراج  .کند ، بیان میشود استفاده می مانند آنکشف دانش و 

ها و اطالعات آماری است و  های ریاضی درست از میان داده الگوهای صحیح و یا مدل
، الگوریتم ژنتیک، هوش مصنوعی و  های آماری، یادگیری ماشین، درخت تصمیم روش

ه ها یک مهارت فناوران ها ابزاری برای انجام تحلیل هستند. بنابراین تحلیل داده مانند این
طور  کاوی به است که باید توسط افراد متخصص آموزش دیده و آشنا با علم داده و داده

به طور مفهومی  ۵افزار و فناوری اطالعات انجام شود. شکل  ای و مبتنی بر نرم حرفه
، تحلیل ۲۰۱۵. ایکسیا و گانگ در سال ]۷[دهد  را به خوبی نشان می  تحلیل و کاربرد آن

 اند ، تعریف کرده۱۸»ها سازی داده و مدل لیتبد ،فرآيندی برای بازرسی، پیرایش«ها را  داده
گاهی بخش گیری نتیجه« ،»دیاطالعات مفو استخراج کشف « با هدفکه  از  تیحما«و » آ
 ،کردیجنبه و رو نیچند یها دارا داده لیتحل شود. از نظر ایشان انجام می» سازی میتصم

گوناگون علمی از قبیل  یها نهیدر زماست که  مختلف یها نامی متعدد با ها فنونشامل 
در  ینقش مهمشته و کاربرد دا ادیی و اقتصاجتماعهای  و سایر زمینه کسب و کارمدیریت 

  .]۵۰[ دارد مؤثر یها یریگ میتصم
عات قابل استفاده های خام به اطال تبدیل داده فرایند«نیز تحلیل را  OECDن سازما

در توضیح این معنی آمده است که تحلیل در واقع  .]۳۷[ »تعریف کرده است
، در قالب محصول آماری مستقل (شامل ی تولید شدههااست که به آمار ای افزوده ارزش
  شود.   اضافه می های تحلیلی)، ها و یا مستند گزارش
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های گردآوری شده  بینش از داده درک عمیق و به دست آوردنتوان گفت که  این می بر بنا
ها  بندی مناسب و جامعی برای تبیین مفهوم تحلیل داده جمع، رگیری بهت منظور تصمیم به

جهت  ،ی علمیفرایند به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیلبوده که مورد پذیرش عام است. 
و متعاقب آن اقدامات  کارآمدگیری  تصمیمسپس و  بینش درک عمیق وتبدیل داده به 

توان  است. حال با توجه به همه مفاهیم و ادبیات گفته شده در باال میمناسب بهینه و 
تعریف مناسب در ادبیات آمار رسمی که مورد نظر این مقاله است را برای مفهوم تحلیل 

ها، به استخراج  رسی و پردازش دادهی است که با برفرایندها  تحلیل داده«ها ارایه داد:  داده
ها را تبدیل به ابزار کاربردی و مؤثر برای  ها پرداخته و آن الگوهای صحیح از میان آن

  » کند. می اقدام و عمل مبتنی بر درک و بینش
در ادامه مقاله به معرفی انواع های آن،  ها و جنبه با دانستن مفهوم دقیق تحلیل دادهحال 

ها و اطالعات  تا با شناخت بهتری بتوان به موضوع تحلیل داده شود میتحلیل پرداخته 
دار  ضمن خدشه های آن، ورود کرد تا انجام تحلیل و ارایه گزارشدر آمار رسمی آماری 

مطابق وظایف و  ،  های ملی آمار و پرهیز از هرگونه سوگیری طرفی سازمان نکردن بی
  رسمی باشد.کننده آمار  تولیدمدرن سازمان یک رسالت 

 ها انواع تحلیل داده -۳
عنوان مثال از نظـر  بندی هستند. به ها، به طور کلی از ابعاد گوناگون قابل دسته تحلیل داده

تحلیـل کیفـی بـر روی   شـوند. تقسـیم می ۱۹نوع داده، به دو دسته کلی تحلیل کمی و کیفـی
یافته  هـای غیـر سـاختار شود که به صورت غیر ساختاریافته هستند. داده هایی انجام می داده
ــه یــک منبــع از پــیش تعیین داده ــا مــدل  هــایی هســتند ک ــد یــک بانــک داده و ی شــده مانن

ــف ــی، وبالگ شــده تعری ــد مصــاحبه، اســناد متن ــف (مانن ــابع مختل ــد و از من ــا،  ای ندارن ه
اند و بنابراین الگو و  اند به دست آمده تصویر، فیلم) که در واقع در دسترس بوده نظرسنجی،

گیری و  ای که بیشـتر بـرای انـدازه های کیفی و رسته طور داده ویژگی مشخصی ندارند. همین
رونـد. در ایـن نـوع تحلیـل  کار می ها و اشیا به های مختلف مربوط به پدیده توصیف ویژگی
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هـایی توضـیح و تفسـیرهای مناسـب، بـر  ی حجم وسیعی از چنین دادهشود که برا تالش می
ایـن تحلیـل  بـر بنا .]۴[گر از پدیده مورد مطالعه، ارایه شود  اساس درک و استنباط تحلیل

هـا بـرای وقـوع  آوری داده و ایجاد یک شناخت عمیق از دالیل و انگیزه کیفی، درصدد جمع
هـا سـاختاریافته هسـتند و معمـوالً از نـوع  در تحلیـل کمـی، دادهیک رویداد خـاص اسـت. 

های یکسان و معلـوم تولیـد  عددی بوده و بر اساس منابع مشخص و تعریف شده با ویژگی
هـای  ها و اشیا از طریـق روش مند پدیده اند. تحلیلی کمی به بررسی نظام و یا گردآوری شده

  .]۱۷[پردازد  معمول ریاضی و محاسباتی می
بندی  دسـته ۲۰کـاربردیبنیـادین و  ها بـه دو نـوع از نظر مخاطب و هدف نیز معموالً تحلیل

نیـز  ۲۱هـای نظـری هایی از همـین نـوع کـه بـه پژوهش شوند. تحلیل بنیادین در پژوهش می
ــه ــی معــروف هســتند ب هــای دانــش و ایجــاد  رود و هــدف از انجــام آن شــکافتن مرز کار م

های علمی از طریق تحلیـل اسـت. مخاطـب ایـن نـوع تحلیـل تنهـا مجـامع علمـی و  نظریه
لیل کاربردی نیز همانطور که از نام آن هویدا است، تحلیلـی اسـت کـه پژوهشی هستند. تح
های مطـرح در خصـوص آن پدیـده و  ها برای پاسخ عملی به پرسـش هدف آن بررسی پدیده

های اجرایی برای حـل و توضـیح مسـایل اسـت. در ایـن نـوع تحلیـل تـالش  پیدا کردن راه
است این نوع تحلیل، طیف وسیعی از شود تا نیازهای کاربران پاسخ داده شود. طبیعی  می

دهد و در هر دو جنبـه کمـی و کیفـی،  عنوان مخاطب پوشش می کارشناسان و خبرگان را به
   شود. ها، استفاده می بسته به نوع داده

، به انواع ها و اهداف تحلیل داده کار گرفته شده های به های کاربردی بر اساس روش  تحلیل
عنوان  ها متفاوت است. به در متون مختلف تعداد این دسته شوند. بندی می متعددی دسته
توصیفی، « های های کاربردی را در شش گروه اصلی تحلیل لیک تحلیل مثال جفری

از سوی . ]۳۳[ تقسیم کرده است ۲۲»، استنباطی، پیشگویانه، علّی و مکانیزمیاکتشافی
کرده است که   خالصه  چهار دسته کلی های کاربردی را در تحلیل ،گارتنر  موسسهدیگر 
بندی  این نوع از تقسیم .]۲۲[ »، پیشگویانه و تجویزیاکتشافیتوصیفی، «  :ند ازا عبارت

و همکارانش نیز  داونپورت. ]۹] و [۳۶[ در بسیاری از منابع دیگر نیز تکرار شده است
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توصیفی، پیشگویانه و تجویزی «های  تر تحلیل های کاربردی را به سه دسته کلی تحلیل
  .]۱۷[ ۲۳»اند تقسیم کرده

با توجه به طیف گسترده کاربران تحلیل  روی پیش هعالطدر مشایان توجه است که 
شود.  پرداخته میتحلیل از نوع  به اینو نقش آن در کسب و کار آمار رسمی، کاربردی، 

های جداگانه دشوار  در دستهکاربردی  بندی دقیق انواع تحلیل شایان گفتن است که دسته
ها وجود  های تحلیل داده بندی پوشانی باالیی در میان دسته است و در بسیاری موارد هم

ات علمی دارد. با این وجود سعی شده است تا با مطالعه منابع مختلف و بررسی ادبی
بر این اساس در این  و کاربردی در این زمینه ارایه داد. جامعبندی  موضوع بتوان یک جمع
  شوند. بندی می ی کلی زیر دسته های کاربردی در چهار دسته مقاله، در مجموع تحلیل

  تحلیل توصیفی-۳-۱
دار کـردن  معنـیها و اولین گام در جهـت  ترین عملیات تحلیلی بر روی داده ساده این تحلیل

در واقـع . اسـت ها داده کشاندن تصویر به و بندی گروه سازماندهی، آوری، جمع ها شامل آن
پـذیرد. هـدف اصـلی ایـن  هـا صـورت می اولیه از داده گیری گزارش تحلیل، یک در این نوع

چه رویدادی دارد در حـال «و » چه رویدادی رخ داده است؟«تحلیل پاسخ سؤاالتی از قبیل 
 ها است. های گذشته و خالصه سازی آن با استفاده از داده» دن است؟رخ دا

  تحلیل تشخیصی -۳-۲
 رویـداده اسـت، چـه جای تمرکز بر آن به ۲۴ تشخیصی تحلیل توصیفی، تحلیل با مقایسه در
 هـا تحلیل و تجزیه این کلی طور به. دادن آن رویداد است تشخیص دلیل اصلی رخ دنبال به
هـدف اصـلی پاسـخ بـه . کننـد می هـا نگـاه آن علـل و هافراینـد به رویدادها،نتیجه  جای به

  چرا ایـن رویـداد در حـال رخ«و یا » چرا این رویداد رخ داده است؟«هایی از قبیل  پرسش
این سطح از تحلیل در مقایسه بـا تحلیـل  است. برای پاسخ به این سؤاالت،» دادن است؟

هـا، حـال بـه  کنـد کـه پـس از توصـیف اولیـه داده تری را طلب مـی توصیفی، سطح پیشرفته
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الگوهـای پنهـان و «و » هـا متغیر«، »هـا پیونـدهای میـان داده«، »روندها«مشاهده و کشف 
پــردازد. ســپس در ایــن نــوع تحلیــل، بــه توضــیح و تفســیر ایــن  می» هــا آشــکار درون داده

در خصـوص   نباطاقدام و در نهایت اسـت »گوها و روابط مشاهده یا کشف شدهروندها، ال«
تشخیصـی نسـبت بـه  مقایسـه تحلیـل و قابـل توجـه در مهم جنبه شود. یک ها انجام می آن

به بیان دیگر اطالعات ایجاد شده . ها است تر از داده دقیق اطالعات ایجاد تحلیل توصیفی،
چـه گفتـه شـد  گیرنـد. بنـابر آن در تحلیل توصیفی نیز، در این مرحله مورد اسـتفاده قـرار می

تحلیـل اکتشـافی، «تـر  توان تحلیـل تشخیصـی را بـه سـه نـوع تحلیـل جزیی طور کلی می به
  بندی کرده است. تقسیم» ، و تحلیل استنباطی۲۵تحلیل توضیحی

  تحلیل اکتشافی -۳-۲-۱
ها است ابتدا بـه  دادن رویداد بر پایه داده در این نوع که اولین قدم برای تشخیص علت رخ

شـود. بیشـترین  تری انداخته می شده از تحلیل توصیفی نگاه دقیقها و اطالعات کسب  داده
هـا،  های پنهان و ناشـناخته میـان داده ها و پیوند هدف این تحلیل شناسایی ساختار، متغیر

شـود کـه چـه  تر مشخص می مانند استقالل و همبستگی، است. در واقع در این مرحله دقیق
ها نیز  . تشخیص روندها و الگوهای میان دادهدادن است رویدادی رخ داده و یا در حال رخ

  ها است.  بخشی از همان شناخت ساختار داده

  تحلیل توضیحی -۳-۲-۲
هــدف اصــلی ایــن مرحلــه از تحلیــل تشخیصــی، توضــیح روابــط و الگوهــای مشــاهده و یــا 

در واقع حال پس از شناسـایی دقیـق . است اکتشافی تحلیل ها در شناسایی شده میان داده
شود. در این مرحله است که  دادن آن پرداخته می یک رویداد در مرحله قبل، به چگونگی رخ

های  با توجه به روابط و الگوهـای مشـاهده و شناسـایی شـده در تحلیـل اکتشـافی، فرضـیه
های  گر بـرای طـرح فرضـیه شود. طبیعی اسـت کـه در ایـن مرحلـه تحلیـل مناسبی طرح می
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آوری شده از نظر موضوعی و علمی، تخصص و تجربه  های جمع مناسب باید نسبت به داده
  کافی داشته باشد.

  تحلیل استنباطی -۳-۲-۳
و بـه کمـک بـرآورد پارامترهـا و آزمـودن های علمـی  در این نوع تحلیل با استفاده از روش

تنباط نهــایی در های مطــرح شــده در تحلیــل توضــیحی، بــه اســتخراج نتیجــه و اســ فرضــیه
شود. به بیان دیگر هدف اصـلی  خصوص چرایی رخ دادن رویدادهای مورد نظر پرداخته می

  دادن است. داده و یا در حال رخ این مرحله، یافتن قطعی علت رویداد رخ
تر نیز گفته شد در بسیاری از متون علمی، معمـوالً سـه تحلیـل اکتشـافی،  همانطور که پیش

هـای  ی را در یک عنوان کلی تحلیل تشخیصـی و یـا بـه ویـژه تحلیلتوضیحی و یا استنباط
. با توجه ]۲۲[ گیرند اکتشافی و توضیحی را ادغام و در قالب یک عنوان در نظر گرفته می

ــه تقســیم ــابع مختلــف در ایــن زمین ــه من ــاملترین  ب ــه شــد، در واقــع ک ــاال گفت ــه در ب بندی ک
بندی میان  البته مرز .]۳۰] و [۲۷[ توان در این خصوص انجام داد بندی است که می تقسیم

  ها سخت است. به همین دلیل و برای روشن شدن بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.  آن
فرض کنید پس از انجام تحلیل اکتشافی بر روی یک مجموعه داده مشخص شده است کـه 

های یک شـرکت در کـل کشـور، بـرای  میزان قراردادهای فروش بسته شده توسط نمایندگی
دادهـا  های پر جمعیت بیشتر است. همچنین این میزان با تعـداد پرسـنل بخـش قرار استان

تعداد پرسـنل بـا افـزایش جمعیـت هـر اسـتان، افـزایش  نیز همبستگی باالیی دارد که البته
شود این است که آیا افزایش میزان قرار دادهـا، تنهـا بـه  یابد. حال سؤالی که مطرح می می

ها است، که خود به خود باعث افزایش تعـداد پرسـنل بخـش  علت افزایش جمعیت استان
داشته باشد. این آغـاز مرحلـه دادها شده و یا اینکه ممکن است دلیل دیگری نیز وجود  قرار

گر، بـا شـناختی کـه هـم از بعـد نظـری و هـم  تحلیل توضیحی است. در ایـن مرحلـه تحلیـل
داند که قاعدتاً باید در مجموع، سرانه پرسنل نسـبت بـه  تجربی نسبت به موضوع دارد، می

ضـوع هـا ایـن مو ها مقدار ثابتی باشد، که با یک عملیات ساده بر روی داده جمعیت استان
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هـا، افـزایش جمعیـت باشـد و ممکـن اسـت  داد شود و لذا نباید دلیل افزایش قرار ثابت می
های بـا  توانـد در اسـتان متغیرهای دیگری مانند تجربـه و تحصـیالت پرسـنل، کـه البتـه می

آیا «جمعیت باال ظهور بیشتری پیدا کنند، مؤثر باشند. پس در این مرحله دو فرضیه اصلی 
ــزایش جمعیــت اســ ــزان قراردادهــا نقــش دارد؟ تاناف ــزایش می ــه و «و » ها در اف ــا تجرب آی

مطــرح » تحصــیالت پرســنل بخــش قــرار دادهــا در افــزایش میــزان قراردادهــا نقــش دارد؟
هــای علمــی آمــاری مــورد آزمــون قــرار  شــوند کــه در مرحلــه تحلیــل اســتنباطی بــا روش می
  گیرند. می

   تحلیل پیشگویانه -۳-۳
هـا و اطالعـات گذشـته و  هـای آینـده بـا اسـتفاده از داده داد بینـی رخ پیشدر این تحلیل بـه 
در آینده «گویانه پاسخ به سؤاالتی از قبیل  شود. هدف اصلی تحلیل پیش موجود پرداخته می

 و داده هایی ویژگی صرف تشریح گر، از در این مرحله تحلیل». چه رویدادی رخ خواهد داد؟
 را پـا) باشـند مقـادیر از ای محـدوده دارای تواننـد می کـه یهای شاخص( متغیرها بین روابط
 .نمایــد می اســتفاده آینــده ۲۶بینــی گــویی و پیش پیش منظور بــه گذشــته داده از و نهــاده فراتــر

 های اولیـه در و انجـام اسـتنباط میـان متغیرهـا ارتبـاط بنابراین پـس از توصـیف و کشـف
هــای اســتنباط  روش. کنــد می بینــی پیش را رویــداد یــا و پدیــده یــک وقــوع احتمــال ادامــه،

هـای مرسـوم تحلیـل  های زمـانی از روش سـازی و رگرسـیون و سـری پیشرفته آمـاری، مدل
 هستند. پیش گویانه

  تحلیل تجویزی-۳-۴
گـویی  ها و متغیرها بـرای پیش گویانه از ارتباط کشف شده میان داده اگر چه در تحلیل پیش

ها نشان دهد  تواند رابطه علت و معلولی را میان داده یشود، اما نم بینی استفاده می و پیش
عنوان  گویانه قـرار داد. بـه توانند مبنای تحلیل پیش و در واقع روابط علی و معلولی نیز نمی

سازی میان پاسخ بیمار به یک دارو، اگر چه میان بهبود بیمار و مصرف دارو  مثال، در مدل
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ر روانی مصرف کردن دارو را بر بیمار (فـارغ از نـوع توان اث رابطه وجود دارد اما هرگز نمی
هـای معمـول در تحلیـل  دارو و میزان آن) به تنهایی با یک مـدل رگرسـیونی یـا سـایر روش

تـوان بـا  گویانه سنجید. مثال دیگر برای توضیح بیشتر موضوع این است که هرگز نمی پیش
سانی که به پـویش اجتمـاعی گویانه بررسی کرد علت نخوردن گوشت در میان ک تحلیل پیش

که ایشـان از ابتـدا  اند، به دلیل پیوستن به پویش است یا این مصرف نکردن گوشت پیوسته
و در » تحلیـل علّـی«هـا،  نـوع تحلیل انـد. در واقـع جـنس ایـن  از خوردن گوشت بیزاز بوده

ل های طـرح آزمـایش و تشـکی است که از روش» های مکانیزمی تحلیل«تر  مراحل پیشرفته
. هـدف ]۱۶[گیرنـد  های مشاهده و کنترل برای کشف روابط علـیّ و معلـولی بهـره می  گروه

تغییر یک متغیر چه تأثیری ایجاد «ها پاسخ به این سؤال است که  اصلی از این نوع تحلیل
در ایـن مقالـه بـا  ]۳۳[»شـود؟ هـا می کند و یا دقیقاً موجب چـه تغییـری در سـایر متغیر می

، این دو نوع تحلیل را ادغام کرده و فراتر از اهداف این دو ]۳۶] و [۲۲[پیروی از مراجع 
شود. در ایـن  ترین مرحله تحلیل، یعنی تحلیل تجویزی معرفی می تحلیل، آخرین و پیشرفته

تـوان موجـب رخ  چگونه و بـا چـه عـواملی می«تحلیل هدف پاسخ به این پرسش است که 
هـایی نظیـر طراحـی تجربـی ،  ی، شـامل روشبنابراین تحلیل تجویز». دادن رویدادی شد؟

ای کـه یـک پزشـک  تر است. در ایـن تحلیـل، هماننـد نسـخه سازی و حتی موارد بیش بهینه
شود. طراحی تجربی در تالش است  ای از اقدامات الزم پیشنهاد می کند، مجموعه تجویز می

ــه ســؤاالتی در خصــوص چرایــی رخ ــا ب دهــد .  هــا پاســخ هــا از طریــق برخــی آزمایش داد ت
های تحلیل تجویزی اسـت. در ایـن روش، هـدف شناسـایی  سازی، یکی دیگر از روش بهینه

عنوان نمونـه تعیـین  خصوص در ارتباط با عناصر دیگر است. به آل یک متغیر به سطح ایده
قیمت آینده یک محصول با در نظر گرفتن میزان سودآوری آن و یا تعیـین سـطح موجـودی 

  د از طریق تحلیل تجویزی رخ دهد. توان کاال در انبار می
ها، ابعاد و روابط میان آنان را در یـک نمـا نشـان  همه انواع تحلیل کاربردی داده ۶شکل 
  دهد. می



          483 

.................   

قل بـرای 
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های آماری، تحلیل توصیفی و تشخیصی را بهتـرین نـوع تحلیـل  آمار تولید شده در سازمان
های آماری  در این مطالعه پیشنهاد شده است که تحلیل داده داند. ها می در این نوع سازمان

عنوان اطالعـات آمـاری بـه همـراه نتـایج آمـارگیری توسـط  ها، به به دست آمده از آمارگیری
  . ]۲۶[ی آمارگیری منتشر شود دهنده سازمان انجام

در شـهر  ۲۰۱۷المللـی داده سـازمان ملـل، کـه در سـال  در بیانیه پایانی اولین نشسـت بین
امین نشست کمیسـیون  ۴۸ی در عنوان سند رسم تون آفریقای جنوبی برگزار شده و به کیپ

پذیرفتـه » هـا تون برای توسعه پایـدار داده برنامه جهانی اقدام عملی کیپ«آمار نیز با عنوان 
هـا و اطالعـات آمـاری گـردآوری شـده، بـرای رسـیدن بـه  شد، تصریح شـده کـه تحلیـل داده

اسـت. در  کنندگان آمـار رسـمی ، از اقدامات مهم تولید۲۰۳۰اهداف توسعه پایدار در سال 
فهرست اقـدامات کلیـدی بـر شـمرده شـده در ایـن سـند، بـه تـالش بـرای تسـهیل و تـرویج 

هـای نـوین در گـردآوری، پـردازش، انتشـار و البتـه تحلیـل  بکارگیری هرچـه بیشـتر فناوری
کید شده است  ۲۷های آماری عنوان یک جریان اصلی در فعالیت ها به داده   . ]۲۴[اشاره و تأ

، با اشاره به نقش و وظایف نظام ۲۰۱۷در گزارش همکاری توسعه سال  OECDسازمان 
تنهـا زمـانی هـا،  قـدرت داده«کنـد کـه  ، اشاره می۲۸ای آمار رسمی در عصر انقالب داده  ملی

ها به خـوبی توضـیح،  ها را بفهمند و آن هنگامی است که داده شود که کاربران آن پدیدار می
ها که بـه اسـتفاده هرچـه  تفسیر و تحلیل شوند. این درک و فهم ناشی از توضیح روشن داده

  .]۶[» است ۲۹انجامد، همان تعبیر مطلوب از سواد آماری ها می بهتر داده
تحلیـل بـر کند تا با انجـام  کننده آمار رسمی توصیه می های تولید اداره آمار کانادا به سازمان

ها، به ارزیابی کیفیت و در صـورت نیـاز  های تولید شده، پیش از انتشار نهایی آن روی داده
جـا اسـت کـه موضـوع  ها بپردازند. اهمیت این امر تـا آن به تصحیح، تعدیل و یا ادیت داده

عنوان یکـی از وظـایف مهـم اداره آمـار کانـادا، در قـانون آمـار ایـن کشـور  ها بـه تحلیل داده
. نه تنها در قانون آمار کانادا در قانون آمـار بسـیاری از کشـورهای ]۴۰[ریح شده است تص

های آمـاری بـه ویـژه سـازمان  مانعنوان یک وظیفه مهم سـاز ها به توسعه یافته، تحلیل داده
های  . در برنامه ملـی راهبـردی توسـعه آمـار رسـمی کشـور]۱[ملی آمار برشمرده شده است 



 485ها و اطالعات آماري در نظام آماري مدرن                                       مفاهيم و مباني تحليل داده                                   

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره30ل اس، اي آمار رسمي ايرانه ي بررسي مجله    .....................  

رکـن اصـلی  ۵عنوان یکـی از  هـا بـه تحلیل داده ۲۰۲۰اروپایی از جمله اتریش، برای سال 
. ]۵[قرار گرفته است » تبدیل داده به اطالعات«موضوع این برنامه ها، در بخش موضوعی

عنوان یـک ابـزار  ها و اطالعات آمـاری بـه در چارچوب کیفیت آمارهای کانادا، تحلیل داده
مند  های آماری به صورت نظام داد های مهم کیفیت در حوزه برون مهم برای ارزیابی شاخص
هـا بـرای اصـالح و   . در عین حـال نتـایج ایـن تحلیل]۱۳[شود  و ساختار یافته استفاده می

هـا، طراحــی یـا بــازطراحی  ای و ارزیـابی آن ه انتخـاب منــابع داد«هایی ماننــد فراینـدبهبـود 
ریزی بـرای انجـام  ها و اطالعات آمـاری تولیـد شـده، برنامـه ها، درک درست داده آمارگیری
، ضـروری »لیـد و انتشـار آمارهـاهای اصـلی در توفراینـدهای جدید آماری و سـایر  فعالیت
  است. 

کیـد می هـا و انتشـارات  شـود کـه در همـه گزارش در راهنمای کیفیت اداره آمار کانادا نیز تأ
هـا و اطالعـات آمـاری مربـوط نیـز  های آماری، باید تحلیـل داده رسمی محصوالت سازمان

هـا  رخـی آمارگیریکند که محصول نهـایی ب وجود داشته باشد. همچنین این راهنما اشاره می
توانـد  هـا وجـود نـدارد، می آن که به دلیل اصل محرمانگی اطالعـات امکـان انتشـار نتـایج 

کنـد  های مزبور باشد. ایـن راهنمـا مشـخص می ها و اطالعات آمارگیری داده  گزارش تحلیل
ها و اطالعات آماری در یک سازمان تولیدکننده آمار رسمی باید چـه شـرایط  که تحلیل داده

در اداره آمـار  . با توجه به اهمیت تحلیل در سازمان ملـی آمـار،]۱۲[مراحلی داشته باشد و
» واحـد مطالعـات تحلیلـی«فعالیـت بـا نـام   کانادا یک واحد تخصصی مشخص برای ایـن

   ۳۰.معین شده است
معـروف شـده، از جملـه  ۲۱، که به پـاریس ۳۱۲۱نهاد مشارکت برای توسعه آماری در قرن 

آمـار سـازمان ملـل، کمیسـیون اروپـا، «های مرجع آمـاری اسـت کـه توسـط بخـش  سازمان
هـای ملـی آمـار در  هـای نظام بـرای بهبـود فعالیت» المللی پول و بانک جهانی بین صندوق

تأسیس شده است. این نهاد به ویژه در تهیه و طراحی راهبردهای توسعه نظام  ۱۹۹۹سال 
های ملی آمار کارآمد در یک  های ملی آمار و تبیین نقش و وظایف سازمان آماری و برنامه

پـذیرد  هایی که با مشارکت این نهاد صـورت می در اغلب طراحینظام آماری فعالیت دارد. 
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هایی است که برای یک سازمان ملی آمـار، نـه تنهـا  های آماری از جمله فعالیت تحلیل داده
های تولید شده آن سازمان بلکه برای همه آمارهای رسمی تولید شده در نظام ملی  برای داده
عنوان مثـال سـازمان ملـی آمـار تایلنـد در تغییـر  کنـد. بـه عنوان وظیفـه تعریـف می آمار، به

انجام داده، بـه طـور  ۲۰۰۲در سال  ۲۱ساختار تشکیالت سازمانی که با مشارکت پاریس 
  .]۲[ است  های آماری ایجاد کرده مشخص یک اداره مستقل برای انجام تحلیل

یکــی از مهمتــرین و معتبرتــرین منــابعی کــه در حــال حاضــر در زمینــه ســاختار ســازمانی و 
چگونگی عملکرد صحیح یک سازمان ملی آمار رسـمی وجـود دارد، ویـرایش سـوم کتابچـه 

سـازمان ملـل اسـت. در ایـن  راهنمای ساختار و عملکرد سازمان آماری، کمیسیون آمـاری
عنوان یکــی از چنــد وظیفــه مهــم و کلیــدی  هــا و اطالعــات آمــاری بــه مجموعــه تحلیــل داده

هـا و  بـه همـراه داده  سازمان آمـاری برشـمرده شـده اسـت. ایـن کتـاب راهنمـا ارایـه تحلیـل
داند. در واقـع  های آماری می انتشار در سازمان فراینداطالعات آماری تولید شده را مکمل 

ها و اطالعات آماری منتشـر شـده هسـتند.  ها نوعی فراداده برای فهم بیشتر داده این تحلیل
کننده آمار رسـمی بایـد توجـه داشـته باشـند کـه تحلیـل منتشـر شـده  های تولید البته سازمان

هـا و  د نهادهـای درپیونـد بـا دادهها نباید بـه گونـه قضـاوت و یـا ارزیـابی عملکـر توسط آن
های آمـار رسـمی بایـد بـه  ها در سـازمان اطالعات آماری تولید شده باشد. بلکه ارایه تحلیل

ای، تنها برای درک بهتر کـاربران از  طرفانه و با حفظ اصول استقالل حرفه صورت کامالً بی
جود یک واحد تخصصـی ها باشد. و یافته و آشنایی با درجه کیفیت و صحت آن آمار انتشار

همراه با آمار منتشـر شـده   های تخصصی و ارایه آن در سازمان ملی آمار برای انجام تحلیل
ــه شــدت توصــیه می ــرای رســانه شــود. ایــن تحلیل در ایــن کتــاب ب ــژه ب ــه وی ــرای  هــا ب ها ب

ها و  های بیشتری که توسـط رسـانه ها و اطالعات آماری و هدایت تحلیل رسانی داده اطالع
ر عوامل خارج از سازمان آماری انجام خواهد شد، بسیار سودمند است. ضـمن آن کـه سای

تولیـد و انتشـار آمـار قـرار گرفتـه و بـا بررسـی و  فراینـدتواننـد در داخـل  ها می این تحلیل
های پـیش از انتشـار و حتـی  های زمانی، اشتباه ها و یا سری هایی از قبیل روند داده کنترل

  الح نمایند. پس از انتشار را اص
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های آمار رسمی یکـی از موضـوعات اصـلی و کلیـدی حـوزه آمـار  سازی نظام موضوع مدرن
سـازی نظـام آمـاری،  های اخیـر بـوده و هسـت. مدرن رسمی و ادبیات علمی آن طـی سـال

هایی را که به طور  مفهومی چند بعدی است که تولید و انتشار آمار و همه عوامل و فعالیت
المللی) در آن پویا هستند را بـه  ای و بین مستقیم (در سطوح ملی، منطقهمستقیم و یا غیر 

گیـرد. تـدوین و ارایـه  در نظر می» صنعت آمار رسمی«صورت یک کسب و کار و در قالب 
های حـوزه تولیـد و انتشـار  های استاندارد کاری، برای همه فعالیت ای از چارچوب مجموعه

سازی آمار رسمی صـورت پذیرفتـه  در راستای نوینآمار رسمی، از اقدامات مهمی است که 
ها را برای تولید و فرایندای از مراحل و  ها که سلسله ب است. یکی از مهمترین این چارچو

اسـت. در ایـن  ۳۲»کسـب و کـار آمـاری فرایندمدل عمومی «کند،  ها معرفی می انتشار آمار
آمارهـای رسـمی و مـدیریت تولیـد و انتشـار  فراینـدسـازی  چارچوب که بستر اصـلی مدرن

، یکـی از مراحـل اصـلی و »تحلیل«سازد،  ها را برای مراکز آمار رسمی فراهم می کیفیت آن
و پیش از انتشـار » طراحی و تولید آمار«برجسته تعریف شده است و پس از پایان مراحل 

، تحلیـل در نظـام آمـاری مـدرن GSBPMبنـابر  شـود. ها و اطالعات آماری انجام می داده
شامل اضافه کردن توضیحات و نکات فنی به آمار برای استفاده بهتر و درک بهتر کـاربران 

ها و اطالعات آماری تولید شده برای اطمینان از مطابقت  است. همچنین بررسی دقیق داده
شـود.  های کیفیت و نیازهای کاربران پیش از انتشار در این مرحله انجـام می ها شاخص آن

کیـد شـده کـه انجـام تحلیـلدر مدل مزبور به  هـای مختلـف توصـیفی و  بـا روش  روشـنی تأ
ها و اطالعات آماری تولید شده و نیـز  استنباط آماری برای توضیح و تفسیر صحیح از داده

های فنی برای جلوگیری از افشای اطالعات فردی در هنگام  اطمینان از اعمال شدن روش
 اسـتاندارد در نظـام آمـاری مـدرن اسـت انتشار، یکی از وظایف مهم یـک سـازمان آمـاری

]۲۱[.   
هـا در حـوزه  ، موضـع تحلیـل داده۲۰۰۹هـای آمـاری، نسـخه  بندی فعالیت هچنین در طبقه

المللـی،  بنـدی اسـتاندارد بین گانـه ایـن طبقه پنج  های فعالیت اصلی چهارم از مجموعه حوزه
هـای  ه شده کـه تحلیـل یکـی از فعالیتبندی اشار قرار گرفته است. در توضیحات این طبقه
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اصلی در زمینه آمار رسمی است که برای ارزیابی کیفیت، توضیح آمارها و روندها، ساختن 
های فصلی،  تعدیل«ها با اقداماتی مانند  های ترکیبی و انجام ادیت و ویرایش داده شاخص
  .]۴۵[رود  کار می به ۳۳»یابی برون

کننـده  بدیعی و همکاران به نقش ارایه تحلیل، همراه با سایر محصوالت یـک سـازمان تولید
هـا سـازمان ملـی آمـار را در  انـد. آن وط اشاره کردهآمار، در افزایش سواد آماری جامعه مرب

دانند که نه تنها به تولید و انتشار آمار مورد نیاز  عصر انفجار اطالعات، تنها زمانی مؤثر می
های مناسـب، درک و فهـم مـردم را از  و توضـیح  جامعه بپردازد بلکه بتواند با ارایـه تحلیـل
هـای آمـاری کـه  انـد در نظام لعـه خـود نشـان دادهآمار منتشر شده باال ببـرد. ایشـان در مطا

شود سواد آماری در مقایسه با کشورهای دیگـر  های مناسب همراه با آمار منتشر می تحلیل
اقدام که در سند  . از سوی دیگر با توجه به این]۶[داری بیشتر است  به صورت بسیار معنی

هایی بـرای افـزایش سـواد  ، ارایـه و انجـام برنامـههـا تون برای توسعه پایدار داده عملی کیپ
های ملی آمار برشمرده شده است، لذا انجـام  آماری در جامعه، یکی از وظایف مهم سازمان

ها و اطالعات آماری منتشر شـده، اقـدامی در راسـتای انجـام ایـن  و ارایه تحلیل برای داده
  .]۲۴[وظیفه مهم است 
المللـی مرجـع آمـاری، موضـوع  های بین ها و استانداردهای سـازمان العمل در آخرین دستور

م های ملـی آمـار مهـ عنوان وظیفه آنچنان برای سـازمان ها و اطالعات آماری به تحلیل داده
هـای ملـی آمـار، موضـوع  شده است که توصیه شده که در تدوین قـوانین مـدرن بـرای نظام

های آمار رسمی به صـورت یـک تکلیـف  کننده ها و اطالعات آماری توسط تولید تحلیل داده
مصرح بیان شود. در الگوی عمومی تدوین قـوانین آمـار کـه توسـط سـازمان ملـل در سـال 

تولید آمار رسمی را شامل مراحل گردآوری، پـردازش، تحلیـل و  فرایندمنتشر شده،  ۲۰۱۶
هــا را تعریــف کــرده اســت. همچنــین در تعریــف واژه انتشــار آمــار رســمی  ســازی داده ذخیره

انتشـار آمـار  فراینـدهـا را نیـز، جزیـی از  مشخصاً در دسترس عموم قـرار دادن تحلیـل داده
وسـط ، ت۲۰۱۸. همچنـین در اصـالحیه همـین الگـو کـه در سـال ]۴۶[رسمی دانسته است 
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کیـد شـده اسـت  سازمان ملل منتشر شده، بر لزوم شمول تحلیـل داده هـا در قـوانین آمـار تأ
]۱۵[.  

هـا و پیشـرفت چشـمگیر و سـریع فنـاوری و در زمـانی کـه  همچنین در روزگار انقالب داده
کیـد سـازمان مدرن های مرجـع آمـار رسـمی قـرار  سازی کسب و کار آماری مـورد توجـه و تأ

عنوان یک چـالش  تواند به ای نوین، نمی عنوان یک منبع داده به» ها داده مه«گرفته، موضوع 
ی مطرح نباشد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه اخیـرًا موضـوع تحلیـل اصلی در نظام آمار رسم

کیـد  ها بـرای اسـتفاده بـه داده مه عنوان یـک منبـع مهـم تولیـد آمـار رسـمی، مـورد توجـه و تأ
المللی قرار گرفته است که این امر خود دلیـل دیگـری اسـت کـه  های آمار مرجع بین سازمان

. دکتـر ]۴۳[یابـد  وز اهمیـت بیشـتری میر بـه مقوله تحلیل در نظـام آمـار رسـمی مـدرن روز
) ۲۰۱۷تـا  ۲۰۱۱عبدالرحمن حسن رئيس وقت سازمان ملی آمار کشور مـالزی (از سـال 

با توجه به تغییرات روزافزون جوامع و نیازهـای کـاربران آمـار رسـمی، انجـام تحلیـل را از 
کیـد می وظایف اصلی یک سازمان آماری در نظام آمـاری کنـد الزم اسـت  مـدرن دانسـته تأ

   ]۲۳[های ملی آمار باید تمرکز بیشتری روی آن داشته باشند. سازمان
ترتیب و با توجه به مستندات اشاره شده واضح است که به ویژه در یک نظام آمـاری   بدین

قانونی یک تولیدکننده آمار رسـمی، انجـام و ارایـه تحلیـل مدرن وظیفه مهم و حتی تکلیف 
  ها و اطالعات آماری از آمار منتشر شده است.   داده

طرفـی و  با این وجود، همانطور که در مقدمـه ایـن مقالـه نیـز اشـاره شـده اسـت، حفـظ بی 
ای نیــز از دیگــر وظــایف مهــم و تکــالیف قــانونی هــر ســازمان ملــی آمــار و  اســتقالل حرفــه

ای بـه آن وارد شـود. بنـابراین  کننده آمار رسمی است که هرگز نباید کوچکترین خدشـه یدتول
طرفـی و اسـتقالل از سـویی و لـزوم ارایـه  پرسش این است که بـا توجـه بـه اصـل حفـظ بی

تحلیل از آمار تولید شده توسـط تولیدکننـدگان آمـار رسـمی از سـوی دیگـر، چنـد و چـون و 
وسط مراکز آمار رسمی انجام و ارایه شود، چیست و چه ابعـاد های تحلیلی که باید ت ویژگی

بررسـی  گیرد؟ بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش، ضـمن مـرور و و مشخصاتی را در بر می
هـا و اطالعـات  المللی در خصوص تحلیـل داده های مراجع بین ها و توصیه دقیق دستوالعمل
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هـا و اطالعـات آمـاری در یـک نظـام  دادهآماری در نظام آمار رسمی در میـابیم کـه تحلیـل 
  های عمده زیر را دارا باشد: ویژگی» کاربران«آماری مدرن باید به طور کلی برای 

 یافته بـا ایجـاد  ها و اطالعات آماری انتشـار تسهیل در درک و فهم کاربران از داده
  ها و اطالعات آماری  حس و بینش به ایشان و معنی بخشی به داده

 هـا و اطالعـات  و بینش کـافی بـرای کـاربران از روابـط میـان داده ایجاد شناخت
   ها آماری انتشاریافته و ساختارهای درونی آن

 ها و اطالعات آماری تولید و منتشـر شـده و  ایجاد اطمینان از صحت و دقت داده
 ها توصیف و توضیح بیشتر آن

 ا و اطالعات ه گویی به شبهات مطرح شده و تفاسیر اشتباه در خصوص داده پاسخ
 آماری انتشاریافته

  پرهیز از هرگونه قضاوت و یـا ارزیـابی در خصـوص عملکـرد نهادهـا و واحـدهای
 اجرایی 

ها و  های فوق باشند ضمن جلوگیری از تفاسیر نادرست از داده هایی که دارای ویژگی تحلیل
ش سـرمایه های مناسب، به شدت موجب افزای اطالعات آماری منتشر شده با تولید فراداده

هـای  اجتماعی نظام ملی آمار و همه ارکان و اجزای آن خواهنـد شـد. در ایـن راسـتا تحلیل
ها را بـه  هـا و نسـبت دار در نرخ های معنی عنوان مثال باید بتوانند دالیل تغییر مورد نظر به

سـازی شـرایط و حتـی تجربـه و  ین نمـوده و بـه مقایسـه رونـدها، شبیهیـخوبی تشـریح و تب
های کلیدی را  ها، به ویژه شاخص دیگر کشورها بپردازند. سهم متغیرها در شاخصوضعیت 

هـا در محاسـبه شـاخص و متغیـر نهـایی  بیان کنند و بـه توضـیح تغییـرات اجـزا و سـهم آن
تر  ها و اطالعات آماری باید بتوانند یک شاخص را به اجـزای کوچـک بپردازند. تحلیل داده

ها با هم را تبیین کند. ارتباط، وابستگی و در عـین  باط آنشکسته و سهم اجزا از کل و ارت
هـا از  های مختلف با هم را بررسی کرده و بـه توضـیح آن ها و متغیر حال سازگاری شاخص

  منظر نظری و تئوریک موضوع بپردازند. 
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کننــدگان آمــار، عــالوه بــر مــوارد بــاال، بایــد دارای  هــای مزبــور از دیــد تولید همچنــین تحلیل
  های عمده زیر نیز باشند: ویژگی
 های کیفیت و ایجاد شناخت کـافی بـرای  تولید اطالعات الزم برای انجام ارزیابی

  ها تأیید محصوالت نهایی آماری پیش از انتشار آن
  های اصــالح خطاهــای انتشــار و انجــام فراینــدایجــاد بیــنش کــافی بــرای اجــرای

  های بازنگری با تولید اطالعات الزم رویه
 های جلوگیری از افشـای اطالعـات و  ش کافی برای تهیه و اجرای روشایجاد بین

 حفظ محرمانگی با تولید اطالعات الزم 
 ۳۴ها ها (به ویژه کالن ادیت ها، ادیت ایجاد اطالعات الزم برای انجام تعدیل( 

های برشمرده شده برای کاربران و تولیدکنندگان و با نگاه به انواع تحلیـل  با توجه به ویژگی
توان نتیجه گرفت که تحلیلی که مناسب یک سازمان  این مقاله گفته شد، می ۳که در بخش 

نگارانـه ممکـن در دل  هـای آینده نگارانه است چـرا کـه تحلیل ملی آمار است تحلیلی گذشته
و » توصـیفی«هـای  قضاوت و یا ارزیابی را تداعی کند. بر این اسـاس تحلیل خود به نوعی

هـای فـوق را شـامل شـده و انتظـارات را بـرآورده نماینـد. در  توانند ویژگی می» تشخیصی«
طرفی و پرهیز از هرگونه قضـاوت  واقع تحلیل مطلوب برای نظام آماری که ضمن حفظ بی

هـا و اطالعـات آمـاری بـا  نباط در خصوص دادهتواند با توصیف، کشف، توضیح و است می
ها  چه رخ داده و چرایی آن، با پاسخ بـه پرسـش کردن آن نگارانه و با روشن رویکردی گذشته

و شبهات کاربران، به درک و فهم ایشان کمک کرده موجـب ایجـاد بیـنش کـافی در ایشـان 
د، همـان ترکیـب تحلیـل شده و در عین حال آمار و ارقام ارایه شده را معنی و مفهوم بخشـ

  ها است.  ها و فنون آن توصیفی و تشخیصی و استفاده از روش
توصـیفی، «البته بدیهی است با توجـه بـه زمینـه تحلیـل، هـر کـدام از انـواع تحلیـل شـامل 

تواند مورد استفاده قرار  ها، می ها یا همه آن ، بخشی از آن»اکتشافی، توضیحی و استنباطی
  گیرد. 
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  و پیشنهادات گیری نتیجه - ۵
جوامع امروزی، جـوامعی بـا آگـاهی بـاال و در معـرض اطالعـات عمـومی فـراوان هسـتند. 

تر  یافتـه و پیچیـده تواند نیازهای متنـوع، افزایش بنابراین ارایه آمارهای کالن به تنهایی نمی
شده این کاربران را، به ویژه در سطوح خردتر، رفع کند. هدف از تولیـد آمـار رسـمی ایجـاد 

گذاری درست اسـت و بنـابر تعـاریف و  گیری و سیاست مکان و بستر مناسب برای تصمیما
هـا و  ی است کـه ایـن امکـان را بـرای دادهفرایندمراجعی که در این مقاله ارایه شد، تحلیل 

گذاری و  گیری، سیاسـت سازد تا تبدیل بـه ابـزار مناسـب تصـمیم اطالعات آماری فراهم می
طبــق مطالعـاتی کـه در ایـن مقالـه انجـام شــده، ند. بنـابراین و اقـدام مبتنـی بـر بیـنش شـو

ــه ــام  گیری می  نتیج ــک نظ ــه در ی ــود ک ــل دادهش ــا تحلی ــه تنه ــدرن، ن ــاری م ــی از  آم ــا یک ه
ــم در  فعالیت ــای مه ــده ــانونی و ضــروری  فراین ــه ق ــه وظیف ــار رســمی اســت بلک ــد آم تولی
رود کـه بایـد  شمار می آمار، به های ملی کننده آمار رسمی، به ویژه سازمان های تولید سازمان

مند و نهادینه در ساختار نظام ملی آمار صورت پذیرد. بنابر نتایج مطالعات  به صورت نظام
ها در یک سازمان ملی آمـار و بلکـه در یـک نظـام آمـاری مـدرن را  ه این مقاله، تحلیل داد

ناخت و بیـنش ایجـاد شـ«توان به صورت کلی، در یک کالم و به طور خالصه بـه دلیـل  می
ــاربران، تامین ــدگان و تولید الزم در ک ــدگان داده کنن ــاری کنن ــات آم ــا و اطالع ــروری »ه ، ض

کارگیری و  نگارانـه، در بـه نگارانه و هـم از جنبـه آینده دانست. این بینش هم از جنبه گذشته
تولیـد هـا و آمـار  ها تأثیر حیاتی دارد و ارزش افزوده شـایان تـوجهی بـه داده استفاده از داده
ها و اطالعـات آمـاری  توان ضرورت انجام تحلیل داده کند. در همین راستا می شده اهدا می

تر در دالیل زیر نیز تعبیـر  های ملی آمار را به صورت جزیی در نظام آماری و توسط سازمان
  کرد: 

 ؛های نادرست ها و تفسیر جلوگیری از برداشت -
تولیـد شـده بـرای بکـارگیری بهتـر از هـا و اطالعـات آمـاری  ایجاد وضوح در داده -

 ؛ها آن
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هـای آمـاری  ها و اطالعات آماری تولیـد شـده در نظام ایجاد بینش صحیح از داده -
 ؛ها) کنندگان و تولیدکنندگان داده برای ذینفعان (به ویژه کاربران، تأمین

هـا و اطالعـات  سازی برای تولید و استفاده از داده افزایش سواد آماری و ظرفیت -
 ؛ریآما

 ؛ایجاد امکان ارزیابی بهتر کیفیت آمارهای تولید شده -
ای و فـراهم شـدن  های تولیـد آمـار و منـابع دادهفراینـدایجاد امکان ارزیابی بهتـر  -

 ؛تر تر و صحیح های دقیق زمینه انجام بهبودها و بازنگری
هـا و اطالعـات  هـای فنـی بهتـر بـر داده ها و ادیت ایجاد امکان برای انجام تعدیل -

 ؛اری پیش از انتشار و اصالح خطاها بعد از انتشارآم
های مناسب جلـوگیری از افشـای اطالعـات و  ایجاد امکان بیشتر برای یافتن راه -

   .حفظ محرمانگی
های تولیدکننده آمـار  ای توسط سازمان طرفی و رعایت اخالق حرفه البته با توجه به لزوم بی
رود،  شـمار مـی صول بنیادین آمارهای رسـمی بههای ملی آمار که از ا رسمی به ویژه سازمان
ها بایـد دارای شــرایط و   هـا و اطالعـات آمــاری توسـط ایـن سـازمان انجـام تحلیـل بـر داده

هایی باشد. بـا توجـه بـه انـواع تحلیـل و تعـاریفی کـه در ایـن مقالـه بررسـی و ارایـه  ویژگی
خیصـی، از انـواع تحلیـل هـای توصـیفی و تش گیری شده است که تنها تحلیل اند، نتیجه شده
های آماری مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به نقشی که ایـن دو نـوع  توانند در سازمان می

کنند  ها و اطالعات آماری ایفا می ها در تبیین مفهوم و معنی داده تحلیل مذکور و ترکیب آن
لیـل تبیینـی توان ترکیب هر دو را (تحلیل توصیفی و همه انـواع تحلیـل تشخیصـی) تح می

هـا و  نامید و به ادبیات موضوع اضافه کرد. این نـوع تحلیـل نـه تنهـا بایـد در همـه گزارش
ها و اطالعات آماری تولید شده  های ملی آمار به همراه داده نشریات منتشر شده در سازمان

عنوان یک محصول مستقل (اطالع آماری) و یک فراداده مهم بـه  منتشر شود، بلکه خود به
های ملـی آمـار  رفته و در تقویم انتشار مراکز آماری قرار گیرد. از همین روی سـازمان شمار

منـد و  شناسـانه خـود را بـه صـورت نظام های روش نیاز است تا به همراه ارایه آمار، تحلیل
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کننـده آمـار  های تولید هـایی کـه سـازمان ساختار یافتـه ارایـه کننـد. بنـابراین یکـی از چالش
های ملی آمار، با آن مواجـه هسـتند ایجـاد توانـایی تحلیـل بـر پایـه  سازمانرسمی، به ویژه 

سازی برای انجام  ها و البته ظرفیت کاوی و مانند آن های علمی مانند برآوردیابی، داده روش
کار، همانطور که در این مقاله اشاره شد، مراکز ملی آمار بایـد ضـمن  تحلیل است. برای این

بت و رسمی در ساختار سازمانی و تشکیالتی خود، بـه صـورت ایجاد واحدهای مشخص ثا
های اشاره شده را آموزش و پـروش دهنـد تـا  هدفمند کارشناسان متخصص و آشنا با روش

گفته شده، مبادرت ورزیده و در انجـام تخصصـی   گونه ها و به ، با ویژگی به امر انجام تحلیل
د مشـخص بـا کارشناسـان متخصـص آن متمرکز باشند. البته بدیهی است وجـود یـک واحـ

ها و اطالعات  تحلیل و آشنا به علوم داده، به این معنی نیست که انجام تحلیل بر روی داده
آماری تولید شده صرفاً توسط ایشان صورت پذیرد، بلکـه طبـق اصـول فعالیـت بـر مبنـای 

عنوان  ر بـههـای مزبـو تحلیل هستند و ضمن تهیـه و ارایـه تحلیل فرایندگرایی، متولی فرایند
وظیفه اصلی و سازمانی خود، با همکاری سایر کارشناسان واحدهای تولید، به تهیه و ارایه 

ای خواهنــد پرداخــت. بــرای انجــام ایــن  هــای تبیینــی مــورد نظــر بــه صــورت حرفــه تحلیل
های ملـی  ها به نحو مطلوب و کارآمد، بـازطراحی سـاختارهای تشـکیالتی سـازمان فعالیت

 سازی آمار رسمی ضروری است. های مدرن اهیم و مؤلفهآمار بر اساس مف
های توصیفی و تشخیصی است، با توجه بـه  تحلیل تبیینی، که در واقع همان ترکیب تحلیل

نگارانه خود ضمن پاسخ به شبهات و ابهامات کاربران و جلوگیری از تفاسیر  رویکرد گذشته
هـا،  هـا و پیشـگویی بـر اسـاس آن نادرست، با ورود نکردن بـه روابـط علـی و معلـولی داده

ری و یا قضاوت نخواهـد شـد. بـا ایـن وجـود و بـا توجـه بـه نقـش و طبیعتًا منجر به سوگی
هـای  ها، انجـام تحلیل گذاری ها و سیاسـت گیری ها و اطالعات آماری در تصمیم جایگاه داده

نگارانه در کـاربران و سـایر ذینفعـان  که منجر به ایجاد بینش آینده» گویانه و تجویزی پیش«
ه طور کلی از نظر مراکز آمـاری دور بمانـد. انجـام ایـن شود، نیز نباید ب نظام آمار رسمی می

تواند در مراکز علمی و پژوهشی به صـورت مسـتقل، امـا بـا مشـارکت و  ها می نوع تحلیل
های آمــاری بــه صــورت هدفمنــد انجــام شــده و نتــایج آن مــورد اســتفاده  همکــاری ســازمان
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هـا در هـر حـال  تحلیل های ملی آمار نیز قرار گیـرد. شـایان گفـتن اسـت ایـن نـوع سازمان
بر اساس نتایج ایـن مطالعـه  چه توسط مراکز پژوهشی و پژوهشگران انجام خواهد شد. آن

هــای پیشــگویانه و  هــا (تحلیل تــوان پیشــنهاد داد، هــدایت و راهبــری ایــن نــوع تحلیل می
هـایی کـه انجـام  بینی ها و پیش های ملـی آمـار اسـت تـا بـا مـدل تجویزی) توسـط سـازمان

گیری، نتـایج  ضمن کمک فراوان به کـاربران آمـار رسـمی در سـطوح کـالن تصـمیمشود،  می
دار کـرده و  ای مراکـز آمـار رسـمی را خدشـه طرفی و استقالل حرفه که بی ها بدون این تحلیل

تولیــد آمــار، ارزیــابی کیفیــت  فراینــدهــا را در  هــا را از وظــایف اصــلی خــود بــازدارد، آن آن
 ای یاری رساند.  رسانی منابع داده روز ی و تعیین و بهدفراینهای  محصوالت، بازنگری

  توضیحات
1. Making Data Meaningful  
2. Conference of European Statisticians (CES) 
3. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)  
4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
5. clarity 

ای التین است. با  است که واژه DATUMاست و مفرد آن  DATAها  برابر نهاده داده .٦
ها و هم مفرد  هم به مفهوم جمع یعنی داده DATAدر ادبیات آماری  این وجود معموالً

  شود. یعنی داده، استفاده می
7. Fact 
8. Statistical data 
9. Knowledge 
10. Wisdom 
11. Understanding 
12. Insight 
13. Understanding relations and patterns and principles 
14. Hindsight 
15. Foresight 
16. Retrospective 
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17. Forecasting 
18. Inspecting, Cleansing, Transforming & Modeling data 
19. Quantitative and Qualitative Analysis 
20. Basic (Fundamental) and Applied analysis 
21. Theoretical Researches 
22. Descriptive, Exploratory, Inferential, Predictive, Casual, and 

Mechanistic Analysis 
23. Descriptive, Predictive and Perspective Analysis 
24. Diagnostic Analysis   
25. Explanatory analysis 
26. Diagnostic Analysis   
27. Explanatory analysis 
28. Mainstream statistical activities 
29. Data revolution 
30. Statistical literacy 
31. Analytical Studies, Methodology and Statistical Infrastructure 

Field\Methodology Branch\Business Survey Methods Division\Time 
Series Research and Analysis Centre 

32. The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 
(PARIS21) 

33. The Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) 
34. Extrapolation 
35. Macro Edit 

 

 ها مرجع
[1] ABS, The Australian Bureau of Statistics Act. (1975). The Australian 

Bureau of Statistics, Canbera. 



 497ها و اطالعات آماري در نظام آماري مدرن                                       مفاهيم و مباني تحليل داده                                   

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره30ل اس، اي آمار رسمي ايرانه ي بررسي مجله    .....................  

[2] ADB/PARIS21 (2002). Joint High Level Forum. Country Paper; 
Statistical Activities in Thailand. in Statistical Capacity Building for 
ASEAN Countries. EDSA Shangri-la Hote 

[3] Alt-Simmons, R. (2015). Agile by Design: An Implementation Guide 
to Analytic Lifecycle Management. John Wiley & Sons. 

[4] Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for 
qualitative research. Qualitative research, 1, 385-405. 

[5] Austria, S.(2019). STRATEGY 2020, Vienna. 
[6] Badiee, S., Jütting, J., Appel, D., Klein, T. and Swanson, E. (2017). 

The role of national statistical systems in the data revolution, in 
Development Co-operation Report 2017: Data for Development. 
OECD Publishing, Paris. 

[7] Baesens, B. (2014). Analytics in a big data world: The essential guide 
to data science and its applications. John Wiley & Sons 

[8] Baskarada, S., and Koronios, A. (2013). Data, information, 
knowledge, wisdom (DIKW): a semiotic theoretical and empirical 
exploration of the hierarchy and its quality dimension. Australasian 
Journal of Information Systems, 18. 

[9] Bekker, A. (2019). (4) Types of Data Analytics to Improve Decision-
Making. @ScienceSoft, Inc.: Dallas, USA. 

[10] Bellinger, G., Castro, D., and Mills, A. (2006). Data, information, 
knowledge, and wisdom (2004). Available at: www. systems-
thinking. org/dikw/dikw. htm (accessed: 5 February 2006) 

[11] Bihani, P. and Patil, S. (2014). A comparative study of data analysis 
techniques. International journal of emerging trends & technology in 
computer science, 3, 95-101. 



  زاده و محمد شيري اشكان شباك، جواد حسين                                                     498

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان  ،2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

[12] Canada, S., Statistics Canada quality guidelines (2009). Authority of 
the Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Indus: 
Ottawa. 

[13] Canada, S., Statistics Canada’s Quality Assurance Framework (2017). 
Authority of the Minister responsible for Statistics Canada, © 
Minister of Industry. 

[14] Canada, S., Statistics: Power from Data (2011). Authority of the 
Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Industry: 
Ottawa. 

[15] CES, Guidance on common elements of statistical legislation (2018). 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): 
Geneva. 

[16] Constantine, N.A. (2012). Regression analysis and causal inference: 
cause for concern?. Perspectives on sexual and reproductive health, 
134-137. 

[17] Davenport, T.H., and Kim, J. (2013). Keeping up with the quants: 
Your guide to understanding and using analytics. Harvard Business 
Review Press. 

[18] Demchenko, Y., Grosso, P., De Laat, C., and Membrey, P. (2013). 
Addressing big data issues in scientific data infrastructure. In 2013 
International Conference on Collaboration Technologies and Systems 
(CTS). IEEE. 

[19] Dodge, Y. (2008). The concise encyclopedia of statistics. Springer 
Science & Business Media. 

[20] Floridi, L. (2005). Is semantic information meaningful 
data?.  Philosophy and phenomenological research, 70, 351-370. 



 499ها و اطالعات آماري در نظام آماري مدرن                                       مفاهيم و مباني تحليل داده                                   

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره30ل اس، اي آمار رسمي ايرانه ي بررسي مجله    .....................  

[21] Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), Version 5.1, 
(2019). HLG-MOS, Conference of European Statisticians, UNECE: 
Geneva. 

[22] Hagerty, J. (2017). Planning Guide for Data and Analytics. Gartner. 
Published: 13 October 2016. Gartner, Inc: Stamford, CT USA. 

[23] Hasan, A.R. (2012). Challenges Faced by the National Statistics 
Office Department of Statistics, Malaysia, in The 13th East Asian 
Statistical Conference. Tokyo, Japan. 

[24] High-level Group for Partnership Coordination and Capacity-
Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, Cape Town Global Action Plan for Sustainable 
Development Data (2017). First UN World Data Forum: Cape Town, 
South Africa. 

[25] Hjørland, B. (2017). Encyclopedia of knowledge organization. 
Knowledge Organization, 44, 436-464. 

[26] Jambwa, M.M. (2003). Data processing, analysis, and dissemination. 
in Expert Group Meeting to Review the Draft Handbook on 
Designing of Household Sample Surveys. United Nations Statistics 
Division, New York. 

[27] Julia Kokina, C.P.A. and Stephen Kozlowski, C.P.A. (2016). The 
next frontier in data analytics. Journal of Accountancy, 222, 58. 

[28] Khatri, V. and Brown, C.V. (2010). Designing data governance. 
Communications of the ACM, 53, 148-152. 

[29] Kiregyera, B. (2015). The Emerging Data Revolution in Africa, 
Strengthening the Statistics, Policy and Decision-making Chain. SUN 
MeDIA Stellenbosch @ SUN PRESS. 



  زاده و محمد شيري اشكان شباك، جواد حسين                                                     500

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان  ،2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

[30] Knaflic, C.N. (2015). Storytelling with data: A data visualization 
guide for business professionals. John Wiley & Sons. 

[31] Kotz, S., Read, C.B., Balakrishnan, N. and Vidakovic, B. (2005). 
Encyclopedia of Statistical Sciences, 16 Volume Set, 2nd Edition. 
Vol. 3. New York, John Wiley & Sons. 1531. 

[32] LaValle, S., Lesser, E., Shockley, R., Hopkins, M.S., and Kruschwitz, 
N. (2011). Big data, analytics and the path from insights to 
value. MIT sloan management review, 52, 21-32. 

[33] Leek, J. (2013). Six types of analyses every data science should 
know. Data scientist Insights blog. 

[34] MacKay, R.B., and McKiernan, P. (2004). The role of hindsight in 
foresight: refining strategic reasoning. Futures, 36, 161-179. 

[35] Madden, A.D. (2000). A definition of information. In Aslib 
Proceedings. MCB UP Ltd. 

[36] Maydon, T. (2017). The 4 Types Of Data Analytics. 2017, 
@Principa, Inc,Transaction Capital Group. South Africa, Cape Town 

[37] OECD. Publishing (2007). OECD glossary of statistical terms. 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 

[38] Pantzar, E. (2000). Knowledge and wisdom in the information 
society. Foresight, 2, 230–236. 

[39] Press, O.U. (2016). Oxford Advanced Learner's Dictionary. Obtenido 
de http://www.oxfordlearnersdictionaries com/us. 

[40] R.S.C. 1985 c. S-19, Statistics Act, in Current to June 20, 2019, Last 
amended on December 12, 2017. 2017, the Minister of Justice 
Canada. 

[41] Roese, N.J., and Vohs, K.D. (2012). Hindsight bias. Perspectives on 
psychological science, 7, 411-426. 



 501ها و اطالعات آماري در نظام آماري مدرن                                       مفاهيم و مباني تحليل داده                                   

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره30ل اس، اي آمار رسمي ايرانه ي بررسي مجله    .....................  

[42] Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the 
DIKW hierarchy. Journal of information science, 33, 163-180. 

[43] Tam, S. M., and Clarke, F. (2015). Big data, official statistics and 
some initiatives by the Australian Bureau of Statistics. International 
Statistical Review, 83, 436-448. 

[44] Thomson, R., and Holland, J. (2003). Hindsight, foresight and 
insight: The challenges of longitudinal qualitative 
research. International Journal of Social Research Methodology, 6, 
233-244. 

[45] UNECE, Classification of Statistical Activities (2009). United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Geneva. 

[46] UNECE, Generic Law on Official Statistics, for Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia. (2016), United Nations Publication, 
Geneva. 

[47] UNSD, United Nations Statistical Division (2015). United Nations 
Fundamental Principles of Official Statistics, Implementation 
guidelines, United Nations Statistics Division, New York. 

[48] UNSD, United Nations Statistical Division (2014). Fundamental 
Principles of Official Statistics U.N.S. Division, Economic and Social 
Council, New York. 

[49] Whitney, H. (2012). Data insights: new ways to visualize and make 
sense of data Newness. 

[50] Xia, B.S., and Gong, P. (2014). Review of business intelligence 
through data analysis. Benchmarking: An International Journal, 21, 
300-311. 

 
  

  



  زاده و محمد شيري اشكان شباك، جواد حسين                                                     502

   .....................  502 - 461، صص 1398پاييز و زمستان  ،2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

  اشکان شباک
  آمار دکترای 

   ی آمار پژوهشکده، ۱۴۵تهران، خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان سرتیپ فکوری، ساختمان 
  a.shabbak@gmail.com: رایانشانی

  
  زاده جواد حسین

  دکترای اقتصاد 
  ، مرکز آمار ایران ۱معیری، شماره  تهران، خیابان فاطمی، خیابان رهی

  j_hoseinzadeh@sci.org.ir: رایانشانی
  

  محمد شیری
   شناسی جمعیتدکترای 

   ی آمار ، پژوهشکده۱۴۵سرتیپ فکوری، ساختمان  تهران، خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان
  mshiri@srtc.ac.ir: رایانشانی

  


