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  81 - 53 ، صص1395 تابستانبهار و ، 1  ي ، شماره27سال  

  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۶٫۳٫۲۸ ، پذیرش:۱۳۹۵٫۲٫۱۹دریافت: 

   مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری

  سمانه قادری  و*پور آزاده برفی
  مرکز آمار ایران 

و  یگوناگون طراحـ یها وهیمختلف به ش یها در سازمان یار آمارکسب و کند یفرا :دهیکچ
ات موفـق و یـاز تجرب یریـگ ه تبـادل دانـش، بهرهکـشـود  یمن امـر باعـث یـشـود. ا یاجرا م

ن یـمنظـور حـل ا رد. بـهیـصـورت نگ یسـادگ بـه یالمللـ نیو ب یمل یها ن سازمانیب یارکهم
 ی توســعه ی نــهیبحــث و تبــادل نظــر در زم یبــرا یآمــار یها بــه ســازمان کمــکل و کمشــ
توسـط  GSBPM(۱( یار آمارکسب و کند یفرا ی، مدل عمومیآمار یها فراداده یها نظام

  شد. یمعرف ۲(UNECE)کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا 
 ی )، هشـت مرحلـه۰(سـطح  یار آمـارکـسـب و کنـد ین مدل شامل سه سطح اسـت: فرایا

). مراحـل ۲) و زیرفرایندهای درون هـر مرحلـه (سـطح ۱فرایند کسب و کار آماری (سطح 
ل، انتشـار و یـ، پـردازش، تحلگـرداوری، ، سـاختیازهـا، طراحـین نیـیگانه شامل تع هشت
ن مقالـه سـاختار مـدل عمـومی فراینـد کسـب و کـار یـشـود. در ا یم یابیو ارز یرسان اطالع

طور کامـل شـرح داده شـده اسـت. در ادامـه،  آماری، تمـامی مراحـل و زیرفراینـدهای آن بـه
ان بـا تمرکـز یـپاان شده اسـت. در یرویکرد برخی از کشورها برای استفاده از این مدل نیز ب

ای میان ایـن مراحـل بـا  های آمارگیری مرکز آمار ایران، مقایسه طرح ی گانه بر مراحل شش
  گیرد. مراحل و زیرفرایندهای مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری صورت می

نتــرل ک ؛آمارهــای رســمی نهای بنیــادی اصــل ؛یار آمــارکــســب و کنــد یفرا :یدیــلکواژگــان 
  .یابیارز ؛چارچوب و نمونه ؛یافشاساز
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  مقدمه -۱
پـذیر اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن  ابـزاری انعطاف دل عمومی فراینـد کسـب و کـار آمـاریم

د. کـرآمارهای رسمی را تعیین و تشریح  ی توان مجموعه فرایندهای مورد نیاز برای تهیه می
های آماری است تا از ایـن طریـق بـا  چارچوبی برای سازمان ی هدف اصلی این مدل، تهیه

هـای آمـاری  هـای فراداده یندها و نظامافر ی سازی اصطالحات آماری، امکان توسعه یکسان
هــا،  هــا و فراداده ســازی اســتانداردهای داده توانــد بــرای یکپارچه می GSBPMبوجـود آیــد. 

ــه ــو ب ــرا ییعنوان الگ ــازیفرا یب ــد مستندس ــهین ــاخت ور هماهنگمنظ ، ب ــازی زیرس  یها س
  گیرد. چارچوب ارزیابی کیفیت نیز مورد استفاده قرار  ی محاسباتی آماری و تهیه

  مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری -۲
هـای مربـوط بـه  فعالیت ی کارگیری در همـه مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری برای بـه

ها در نظر گرفته  های آن های داده المللی و خروجی تولید آمارهای رسمی در سطح ملی و بین
هـا مسـتقل باشـد.  صورتی طراحی شده است کـه از منبـع تولیـد داده شده است. این مدل به

هـا،  تـوان از آن بـرای ارزیـابی کیفیـت فراینـدهای مربـوط بـه آمـارگیری عبارت دیگـر می به
ترکیبی یا غیر آماری اسـتفاده کـرد (مطالـب  های ثبتی و سایر منبع های منبعها،  سرشماری

 ] است). ۴ن بخش برگرفته از منبع [یا
هـای موجـود یـا  های خـام، بـرای بـازنگری داده و پردازش داده گرداوریاین مدل، عالوه بر 

یـا  تـر بیشای  منـابع داده دلیل در دسترس قرار گرفتن های زمانی (به مجدد سری ی محاسبه
هـای ورودی،  گیرد. در ایـن مـورد داده شناسی) نیز مورد استفاده قرار می بهتر یا تغییر روش

گیرنـد  اند، سپس مورد پردازش و تحلیل قـرار می همان آمارهایی هستند که قبًال منتشر شده
  های تجدید نظر شده تهیه شوند.  تا خروجی

شـود کـاربرد دارد در  فرایندهایی که منجر به تولید آمـار می در GSBPMبه همان اندازه که 
هـا مشـابه  گیرد کـه در آن ورودی توسعه و نگهداری آمارهای ثبتی نیز مورد استفاده قرار می

هـا معمـوالً  هـای اداری) و خروجی بـر داده تـر بیشبا محصوالت آمـاری هسـتند (بـا تمرکـز 
مورد های سایر فرایندها  عنوان ورودی ند که بهای هست های داده ها یا سایر خروجی چارچوب

  گیرند.  استفاده قرار می
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تر باشـند و برخـی بـا  برخی از اجزای این مدل ممکن است برای نوعی از فرایندها مناسب
باید  GSBPMرو،  های تکراری دهند. ازاین پوشانی داشته و گاهی تشکیل حلقه یکدیگر هم

پذیری به کار گرفته و تفسیر شود. در این مدل یک چارچوب ثابت که در  صورت انعطاف به
ترتیب انجام شوند، وجود نـدارد، امـا مراحـل فراینـد  مراحل با یک نظم دقیق، به ی آن همه

که در اغلـب  کسب و کار آماری و وابستگی بین فرایندها شناسایی شده است. با وجود این
های مدل ممکن  سب و کار یک ترتیب منطقی از مراحل وجود دارد، اما مؤلفهفرایندهای ک

های متفاوتی قرار گیرند. در هـر صـورت یـک ترتیـب  است در رخدادهای مختلف با ترتیب
هـای مختلـف  رسمی در مدل وجود دارد ولی بسته به ملزومات سازمانی ممکن است از راه

پذیر باشـد  کافی انعطاف ی  اندازه آماری باید بهانجام شود. مدل عمومی فرایند کسب و کار 
ــرای همــه ــوان آن را ب ــا بت ــرار داد. یادســناریوهای  ی ت ــنشــده مــورد اســتفاده ق ــر ای ــا ب ، بن

GSBPM ای دارد و بـدون محـدود یـا انتزاعـی  یک فرایند کلی است، کاربردهای گسـترده
  کند. کردن به استاندارد نمودن فرایند کسب و کار کمک می

  ساختار مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری -۱-۲
GSBPM  سطح زیر است: ۳شامل  

  ؛، فرایند کسب و کار آماری۰سطح  
  و؛فرایند کسب و کار آماری ی ، هشت مرحله۱سطح  
  زیرفرایندهای درون هر مرحله۲سطح ،. 

تـوان از سـطوح  های مشـخص می برای فرایند کسب و کار آمـاری مشـخص یـا در سـازمان
  تر استفاده نمود.  جزئی

  مدل فرایند کسب و کار آماری ۲و  ۱سطوح  -۲-۲
در این بخش به بررسی هر مرحله، تعیین زیرفرایندهای درون هر مرحله و تشریح مضـامین 

  شود. فرایند کسب و کار آماری تشریح میمدل  ۲و  ۱شود. در واقع سطح  آن پرداخته می
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  تعیین نیازها -۱ ی مرحله 
آمارهـای قبلـی وجـود داشـته این مرحله در زمانی که نیاز به آمارهای جدیـد و یـا بـازنگری 

داخلـی و یـا خـارجی و  ی نشـده شود و در طـی آن تقاضـای آمـاری بـراورده باشد، انجام می
  شود.  های آماری برای تولید آمارهای مورد نظر مشخص می توانایی سازمان

  در این مرحله سازمان
 ؛کند نیازهای آماری را تعیین می 
  ؛کند می تأییدنیازهای آماری کاربران را  تر بیشبا جزئیات 
 ؛کند های آماری را تعیین می های سطح باالی خروجی ویژگی 
 ؛کند مفاهیم مرتبط و متغیرهای آماری را تعیین می 
 و ؛کند های الزم را بررسی می های موجود و روش مجموعه 
 کند. های متولی را برای تولید آمارها دریافت می موافقت سازمان 

  شود: زیرفرایند تقسیم می ۶رحله به این م

  نیازها ییشناسا -۱-۱ند یرفرایز
که چه آمارهایی مورد نیاز است و چه چیزهایی مورد نیاز ایـن  های اولیه در مورد این بررسی

 شـود. عـالوه بـر ها پرداختـه می آمارهاست، از موضوعاتی هستند که در این زیرفرایند به آن
آمارهـای مشـابه  ی کننده المللی تولید های آماری ملی و بین سازماناین، در این مرحله سایر 

  شوند. ها نیز بررسی می های مورد استفاده آن خصوص روش هو ب

 نهایی نیازها تأییدمشاوره و  -۲-۱ند یرفرایز
هـا تمرکـز دارد. درک  نهایی نیازهـای آمـاری آن تأییداین زیرفرایند بر مشاوره با کاربران و 

شـود تـا از آن طریـق سـازمان آمـاری بدانـد کـه چـه  یازهـای کـاربران باعـث میدرستی از ن
هـا را نیـز تعیـین  آن ی تر از همه دلیل تهیه آمارهایی را باید تهیه کند، زمان، چگونگی و مهم

تمرکز بر این موضوع خواهد بود که آیا نیازهـایی مشود،  که این مرحله تکرار می کنند. زمانی
انـد یـا خیـر؟ شـناخت دقیـق نیازهـای کـاربران، هـدف  اند تغییـر کرده هکه از قبل تعیین شد

  اصلی این زیرفرایند است.
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 ها تعیین خروجی -۳-۱ند یرفرایز
ی آمـاری تعیـین شـده در زیرفراینـد نیازها تأمینهای مورد نیاز برای  این زیرفرایند خروجی

کنـد و شـامل توافـق بـر تناسـب میـان  نهـایی نیازهـا) را تعیـین می تأییـد(مشاوره و  ۱-۲
  های مفروض و نیازهای کیفی کاربران است. خروجی

 شناسایی مفاهیم -۴-۱ند یرفرایز
شـوند. در ایـن مرحلـه  در این زیرفرایند مفـاهیم مـورد نیـاز از دیـدگاه کـاربران مشـخص می

سـازی،  ممکن است این مفاهیم با استانداردهای آماری موجود هماهنگ نباشـند. هماهنگ
(توصــیف  ۲-۲انتخــاب و تعریــف مفــاهیم آمــاری و متغیرهــای مــورد نیــاز در زیرفراینــد 

 شود.     متغیرها) انجام می

 ها بررسی در دسترس بودن داده -۵-۱ند یرفرایز
ورده کـردن ااین زیرفرایند به بررسـی منـابع اطالعـاتی موجـود اختصـاص دارد تـا میـزان بـر

در استفاده از منابع موجود بررسی   دسترسی و همچنین محدودیت ی نیازهای کاربران، نحوه
هـا بـرای اهـداف آمـاری و  های اداری موجود برای تعیین مناسب بـودن آن شود. منابع داده

شوند نیز در این زیرفرایند بررسـی  و استفاده می گرداوریها در آن  چارچوب قانونی که داده
برای تغییـر قـوانین موجـود و  هایینهاد کن است پیشدر این مرحله مم بنا بر اینشوند.  می

  ه شود.یهای قانونی جدید ارا یا ایجاد چارچوب

  طرح توجیهی کسب و کار ی تهیه -۶-۱ند یرفرایز
های ســایر زیرفراینــدهای ایــن مرحلــه در قالــب یــک طــرح  در ایــن زیرفراینــد تمــامی یافتــه

مورد نظر را برای اجرای فرایند کسـب و  تأییدشود تا از طریق آن  ی مستندسازی میهتوجی
  ی شامل موارد زیر است:هشده دریافت کند. این طرح توجی کار آماری جدید یا اصالح

 تولیـد آمارهـا بـا  ی شرح فرایندهای کسب و کار موجود و اطالعات مربـوط بـه نحـوه
 ؛های آن بر کاستی تر بیشتمرکز 
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 طوری که  فرایند کسب و کار آماری بهنهادی در چگونگی توسعه یا بهبود  راه حل پیش
 و ؛شده تولید شوند آمارهای جدید یا بازنگری

 ها و مزایا ارزیابی هزینه.  

  طراحی -۲ ی مرحله
ــه فعالیت ــن مرحل ــی و فعالیت در ای ــای طراح ــین  ه ــرای تعی ــه ب ــی ک ــاتی عمل ــای تحقیق ه

و فراینـدهای عملیـاتی الزم اسـت،  گـرداوریهـا، ابـزار  های آماری، مفـاهیم، روش خروجی
  .شامل موارد زیر هستند که شود زیرفرایند تقسیم می ۶شود. این مرحله به  شرح داده می

  ها طراحی خروجی -۱-۲ند یرفرایز
هـا و  نظام ی هـای مـرتبط و تهیـه های آمـاری، فعالیت این زیرفرایند شامل طراحی خروجی

ــه ــتفاده در مرحل ــورد اس ــزار م ــار و اطالع ۷ ی اب ــان (انتش ــرل  ) اســت. روشیرس ــای کنت ه
هـای محرمانـه نیـز در ایـن  محرمانگی اطالعات و فرایندهای حاکم بر دسترسی بـه خروجی

موجـود  یهـا بایـد تـا حـد امکـان از اسـتانداردها شـوند. ایـن خروجی زیرفرایند طراحی می
از اجراهـای قبلـی یـا  هـای حاصـل توانـد شـامل فراداده پیروی کنند. ورودی این مرحله می

  نیازها) باشد. یی(شناسا ۱-۱المللی و اطالعات زیرفرایند  مشابه، استانداردهای بین

  توصیف متغیرها -۲-۲ند یرفرایز
 ی شــود کــه در صــورت امکــان متغیرهــای آمــاری و همــه در ایــن زیرفراینــد، ســعی می

لمللـــی موجـــود ا های مـــورد اســـتفاده، بـــر اســـاس اســـتانداردهای ملـــی و بین بنـــدی طبقه
دسـت آیـد (ماننـد  هـا بـه طور مستقیم از داده شوند. متغیرهای آماری ممکن است به تعریف 

یکی از متغیرهـای موجـود  دست کمتعداد افراد باسواد) یا با اعمال روابط ریاضی بر روی 
  در مجموعه دادها حاصل شود (مانند نرخ بیکاری).

 یهـا  (طراحـی ابـزار و روش ۳-۲زیرفراینـد  زمـان بـا اجرای این زیرفرایند ممکن است هم
ــرداوری ــه داده گ ــام متغیرهــای آمــاری و  فراداده ی هــا) الزم باشــد. تهی هــای توصــیفی از تم

  ها یک شرط الزم برای اجرای مراحل بعدی است. بندی طبقه
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  ها داده گرداوریهای  طراحی ابزار و روش -۳-۲ند یرفرایز
هـای  شـود. فعالیت هـا تعیـین می داده گـرداوریترین روش و ابزار  در این زیرفرایند مناسب

ــ گــرداوریمربــوط بــه ایــن زیرفراینــد بســته بــه نــوع ابــزار  کمــک کــامپیوتر،  ه(مصــاحبه ب
  های کاغذی، ثبتی و ...) متفاوت است. هنام پرسش

  طراحی چارچوب و نمونه -۴-۲ند یرفرایز
ترین  گیری (در صـورت لـزوم)، مناسـب هـدف، چـارچوب نمونـه ی جامعـهدر این زیرفرایند 

شـود. منـابع معمـول چـارچوب شـامل  گیری تعیـین می گیری و طرح نمونـه های نمونه  روش
های آمارگیری است.  ها و اطالعات حاصل از سایر طرح آمارهای ثبتی و اداری، سرشماری

شـود. بررسـی میـزان  شـرح داده میدر صورت نیـاز بـه ترکیـب منـابع، چگـونگی انجـام آن 
  شود.  هدف نیز باید در این زیرفرایند انجام  ی پوشش جامعه

 های آماری  و تحلیل  طراحی پردازش -۵-۲ند یرفرایز
(پـردازش) و  ۵ ی هـای پـردازش آمـاری را بـرای بکـارگیری در مرحلـه این زیرفراینـد روش

کدگذاری، ادیـت، جـانهی، بـراورد،  ها شامل کند. این روش (تحلیل) طراحی می ۶ ی مرحله
  تواند باشد. ها می سازی، اعتبار و تکمیل مجوعه داده یکپارچه

  طراحی نظام تولید و جریان کار -۶-۲ند یرفرایز
ها تا انتشار، یک دیدگاه کلی  داده گرداوری ی در این زیرفرایند با تعیین جریان کار از مرحله

شود  های مورد نیاز در کل فرایند تولید آماری ایجاد شده و تضمین می در مورد تمام پردازش
هـای  هـا و پایگـاه داده نقـاط ضـعف نظام که میان این فرایندها همـاهنگی الزم وجـود دارد.

هـای جدیـدی  پس راه حلاهداف مورد نظر باید در ابتدا بررسی شود، س تأمینموجود برای 
کند و  طراحی شود. این زیرفرایند چگونگی ارتباط متقابل کارکنان با نظام را نیز تعیین می

  کند. گو را نیز مشخص می عالوه بر این، فرد پاسخ
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  ساخت -۳ ی مرحله
شوند تا از این طریق زمان آمـاده بـودن  های تولید، ساخته و آزمایش می در این مرحله نظام

صـورت  هـای آمـاری کـه به شـود. بـرای خروجی  استفاده در محیط واقعی مشـخص  آن برای
شود ولی اگـر تغییـر یـا بـازنگری در  بار انجام می یک شوند این مرحله معموالً منظم تهیه می

زیرفراینـد تقسـیم  ۷وجود آید، چند تکرار ممکن است الزم باشد. این مرحلـه بـه  ها به روش
  .شود می

  ها داده گرداوریاخت ابزار س -۱-۳ند یرفرایز
شـوند.  ) سـاخته میگـرداوری( ۴ ی مورد استفاده در مرحله گرداوریدر این زیرفرایند، ابزار 

(طراحـی) تولیـد یـا ســاخته  ۲ ی هـای طراحـی شـده در مرحلـه ایـن ابـزار بـر اسـاس ویژگی
 عنوان بـهها ممکن است از یـک یـا چنـد روش اسـتفاده شـود،  شوند. برای دریافت داده می

. غیـرههای الکترونیکـی یـا تحـت وب و  هنام پرسشهای تلفنی یا رو در رو،  مثال، مصاحبه
مثـال،  عنوان بـهکند،  این زیرفرایند مفاهیم و عملکردهای آن ابزار را نیز تهیه و آزمایش می

  ه.نام پرسشها در  آزمون پرسش
هـای آمـاری برقـرار شـود  ادادهو نظـام فر گـرداوریشود که ارتباط میـان ابـزار  نهاد می پیش
دســت آورد. ارتبــاط دادن  تر بــه آســان گــرداوری ی هــا را در مرحلــه کــه بتــوان فراداده طوری به

  ها در این مرحله باعث جلو افتادن کار در مراحل بعدی خواهد شد.  ها با فراداده داده

  های پردازش مؤلفه یساخت یا ارتقا -۲-۳ند یرفرایز
ــد  ــن زیرفراین ــه فعالیتای ــه ســاخت مؤلف ــوط ب ــای مرب ــای  های نرم ه ــد و ارتق ــزاری جدی اف

 ۲ ی افزاری موجود را که مورد نیـاز فراینـد کسـب و کـار هسـتند و در مرحلـه های نرم مؤلفه
، یها ممکن اسـت شـامل خـدمات اطالعـات دهد. مؤلفه اند، شرح می (طراحی) طراحی شده

  ها باشد. دهجریان کار و خدمات مدیریت فرادا یها چارچوب

  یرسان های انتشار و اطالع مؤلفه یساخت یا ارتقا -۳-۳ند یرفرایز
ها و خـدمات مـورد  ا ارتقا مؤلفـهیه به ساخت کدهد  یرا شرح م ییها تیند فعالیرفراین زیا
(طراحــی  ۱-۲نــد یرفرایمربــوط هســتند و در ز یدات آمــاریــتول یرســان اطالع یاز بــرایــن



  پور و سمانه قادري آزاده برفي  62

   ........................  81 - 53، صص 1395بهار و تابستان ، 1  ي شماره، 27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ........................  

 یرسـان مختلـف اطالع یهـا ها و خدمات مربوط به روش لفهؤاند. م ها) طراحی شده یخروج
ه و کق شـبیـاز طر یرسـان تـا اطالع یاغـذک یها هید نشـریـتول یاز بـرایمورد ن یها از مؤلفه

  ند قرار دارند.یرفراین زیخرد در ا یها به داده یجاد دسترسیا

  کار  تنظیم جریان -۴-۳ند یرفرایز
های مورد استفاده در فرایندهای کسب و کـار را  تبدیلها و  این زیرفرایند، جریان کار، نظام

کند که جریـان کـار  کند و تضمین می داده تا آرشیو (بایگانی) تنظیم می گرداوری ی از مرحله
  کند. (طراحی نظام تولید و جریان کار) در عمل کار می ۶-۲ ی مربوط به زیرمرحله

  آزمایش نظام تولید -۵-۳ند یرفرایز
هـای کـامپیوتری تمرکـز دارد و شـامل آزمـایش فنـی  آزمایش ابـزار و نظام این زیرفرایند بر

های موجـود سـایر فراینـدهای کسـب و کـار  مناسـب بـودن برنامـه تأییدهای جدید و  برنامه
های خاص  که آزمون برخی از مؤلفه آماری برای استفاده در فرایند مورد نظر است. در حالی

های پــردازش) مــرتبط شــود، ایــن  مؤلفــه ییــا ارتقــا(ســاخت  ۲-۳توانــد بــا زیرفراینــد  می
ن مناسب بودن نظام تولیـد ها و تضمی زیرفرایند نیز شامل آزمون اثرات متقابل میان مؤلفه

  ست.ا ها جامعی از مؤلفه ی مجموعههمانند 

  آزمایش فرایندهای کسب و کار آماری -۶-۳ند یرفرایز
آزمون فرایند کسب و  ایش میدانی یا پیشهای مربوط به مدیریت آزم این زیرفرایند فعالیت
منظور تضمین اجرای مناسب فرایند  به دهد. آزمایش فرایندها معموالً کار آماری را شرح می

شـود و از طریـق  میهـا انجـام  کسب و کار آماری بر روی مقیاس کـوچکی از مجموعـه داده
ی  نمونـهایـن بررسـی  شـود. پـس از ها بـه تسـت ابزارهـا پرداختـه می داده پردازش و تحلیل

ها را  هـا و یـا مؤلفـه ممکن است الزم باشد به مراحل قبل برگشته و ابزارها، نظام آزمایشی
تعدیل کنیم. برای یک فرایند کسب و کار آماری عمـده ماننـد سرشـماری جمعیـت، ممکـن 

  بخشی دست یافت.  است الزم باشد چند بار این کار انجام شود تا بتوان به نتایج رضایت
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  نهایی کردن نظام تولید -۷-۳ند یرفرایز
ها شامل موارد زیر  فرایند است. این فعالیت ی هیهایی برای ارا این زیرفرایند شامل فعالیت

  است:
 ـــه ـــه ی تهی ـــه مؤلف ـــوط ب ـــی و  مســـتندات مرب ـــامل مســـتندات فن ـــردازش ش های پ

 ؛های کاربران دستورالعمل
 و ؛آموزش به کاربران برای استفاده از فرایند 
 که در محیط واقعی  های فرایند در محیط واقعی برای اطمینان از این قرار دادن مؤلفه

 کنند. بینی شده است کار می به همان صورتی که پیش

   گرداوری -۴ ی مرحله
مختلـف (شـامل  یها ن مرحله تمام اطالعات الزم (داده و فراداده) با استفاده از روشیدر ا

ط یدر مح تر بیشپردازش  یشده و برا گرداوریداده)  یها اهگیا پای یاستخراج از منابع ثبت
شــده صــورت  گــرداوری یهــا داده یه روکــ هایی تبــدیلشــوند.  یم یبارگــذار یمناســب ی داده
(پـردازش) انجـام  ۵ ی گونه موارد در مرحله نیه اکشود بل ین مرحله منظور نمیرد، در ایگ یم

ن مرحلـه در هـر دوره یـشوند، ا ید میمنظم تولطور  ه بهک یمحصوالت آمار یخواهد شد. برا
  شوند. به دنبال آورده میه کند است یرفرایشامل چهار ز گرداوری ی مرحله .شود یرار مکت

  ساخت چارچوب و انتخاب نمونه -۱-۴ند یرفرایز
چارچوب  ی(طراح ۴-۲ند یرفرایها مطابق ز ه شده و نمونهیها ته ند چارچوبیرفراین زیدر ا

 یها چـارچوب و نمونـه تأییدت و یفیکن ین به تضمیشوند. عالوه بر ا یو نمونه) استخراج م
ــانتخــاب شــده ن ــه می ــ یاصــل یهــا شــود. بهنگــام نگهداشــتن ثبت یز پرداخت ه چــارچوب ک

سب و کند یفرا کی عنوان بهد، یآ یدست م هها ب مختلف از آن یار آمارکسب و ک یندهایفرا
  شود.  یگرفته مار مجزا در نظر ک
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  گرداوری ی م برنامهیه و تنظیته -۲-۴ند یرفرایز
داده و  گـرداوری یبـرا یانسان یرویو ن ینولوژکندها، تیند از آماده بودن فرایرفراین زیدر ا

ند شـامل مـوارد یرفراین زیشود. ا ینان حاصل میاند) اطم شده یفراداده (مطابق آنچه طراح
  ر است:یز

  ؛گرداوری یاستراتژآماده نمودن   
  ؛گرداورینان مرتبط با کارکآموزش   
 ؛ازینان از در دسترس بودن منابع و ملزومات مورد نیحصول اطم  
 ا؛ه ل دادهیافت و تحویدر یبرا گرداوری یها نظام یربندکیپ  
 و  ؛شوند یم گرداوریه ک ییها نان از حفاظت از دادهیاطم  
 هـا  ها و داده هنام پرسـش یبارگذاره، نام پرسشر چاپ ی(نظ گرداوریابزار  یساز آماده

 .نندگان و ...)ک مصاحبه یها انهیدر را

   گرداوری یاجرا -۳-۴ند یرفرایز
نندگان ک هیه با تهیارتباطات اول یشوند و شامل برقرار یم گرداوریها  ند دادهیرفراین زیدر ا

شـود.  یهـا م به آن یادآوریا ی یریگیان) و اقدامات مربوط به پیاطالعات (شامل پاسخگو
ا یـگـو بـودن  ننـدگان و پاسـخک هیـردن بـا تهکارتباط برقرار  ی ند زمان و نحوهیرفراین زیدر ا

 گـرداوریه در کـشـود  یم یننـدگانک هیـت تهیرین شامل مـدیشود. همچن یها ثبت م نبودن آن
ان سـازمان یـه ارتبـاط مکـنـان حاصـل شـود یت دارند تا اطمکمشار یجار ی دوره یها داده
  است. یبخش بوده و به قوت خود باق تیها رضا نندگان دادهک هیو ته یآمار

م (هـدف یافتـه باشـین شـده دسـت ییه به هدف تعکشود  یمتوقف م یها زمان داده گرداوری
ه و یـ، تهگـرداورین هنگام گـزارش یشود). در ا ین مییپاسخ، تع یها بر اساس نرخ معموالً

ن کـز ممیـافـت شـده نیاطالعـات در یپارچگکیند، ساختار و یرفراین زیشود. در ا ید میتول
ل یـمکهـا و ت لیح بـودن فرمـت فایمثـال صـح عنوان بـهرد. یه قرار گیاول یاست مورد بررس

 ی مرحلـه شود اما اعتبار محتـوا در یم یند بررسیرفراین زیمورد انتظار، در ا یلدهایبودن ف
  رد.یگ یپردازش صورت م
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ند یرفراین زیند ایآ یبه دست م یآمار ریر منابع غیا سای یادار یها ثبتها از  ه دادهک یزمان
ا بـر یـشـود  یهـا ارتبـاط برقـرار م ارسـال داده یهـا بـرا داده ی ننـدهک هی: با تهاستمختصرتر 

  شود. یها ارسال م داده یا شده مشخص یزمان  ی اساس برنامه

   گرداوریردن ک یینها -۴-۴ند یرفرایز
ــا ــد یرفراین زی ــذارن ــامل بارگ ــرداوری یهــا داده یش ــده و فراداده گ ــا ش ط یآن در محــ یه
 –۵ی  ها اسـت (مرحلـه آن یبر رو تر بیش یها منظور انجام پردازش مناسب به یکیترونکال

ار ک)، ورود خودییآما ها (مانند داده داده یتواند شامل ورود دست یند میرفراین زیپردازش). ا
ه نام پرسـشهـا از  منظور استخراج داده به ۳ینور یخوان سهیر نوابزا یریارگک ها (مانند به داده
ها بـه فرمـت مـورد  ر سـازمانیشده از سـا افتیدر یا داده یها لیفا فرمتل یا تبدی) یاغذک

اسـتفاده  یاغذک ی هنام پرسشداده مانند  گرداوری یکیزیف یه از ابزارهاک ینظر باشد. زمان
ت یریآن ابـزار را مـد یگـانینـد، بایرفراین زیـنـدارد)، ا تـر بیشاز به پردازش یه نکشود ( یم
  ند.ک یم

  پردازش -۵ی  مرحله
ــا ــرح پای ــه ش ــه ب ــاز کن مرحل ــا و آماده داده یس ــاز ه ــرا آن یس ــا ب ــتحل یه ــردازد.  یل می پ
شـده اسـت  گرداوری یها ل دادهی، و تبدیساز ک، پاین مرحله شامل بررسیا یندهایرفرایز

 یانتشــار داد. بــه اســتثنا یآمــار یهــا یخروج عنوان بــهرده و کــل یــهــا را تحل تــا بتــوان آن
اســـت،  یریآمـــارگ یهـــا خـــاص داده ه معمـــوالًکـــهـــا)  وزن ی (محاســـبه ۶-۵نـــد یرفرایز
اربرد کـ یآمـار ریـو منابع غ یحاصل از منابع آمار یها داده ین مرحله برایا یندهایرفرایز

  است. م شده یتقسزیر ند یرفرایز ۸ن مرحله به یدارد. ا

  ها ع دادهیتجم -۱-۵ند یرفرایز
ج یب نتایکه شامل ادغام و ترکشوند  یع میا چند منبع تجمی کی یها ند دادهیرفراین زیدر ا
 یا از منـابع داده یبیکتواند تر یم یورود یها است. داده» گرداوری« ی مرحله یندهایرفرایز

  ر است:یشامل موارد ز ها ع دادهیباشند. تجم یا حاصل از منابع ثبتیو  یا خارجی یداخل
 ؛ن منبعیچند یها ادغام داده 
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  و ؛الن منابع مختلفکا یخرد  یها وند دادن دادهیوردها با هدف پکوند ریا پیانطباق 
 منبـع،  کیش از یه بک یمنابع مختلف (در صورت یها در استفاده از داده یبند تیاولو

 .شود) یمورد نظر را شامل م یها داده
هــا،  ع دادهیــن اســت بــه دنبــال تجمکــحفاظــت از اطالعــات، مماز بــه یــدر صــورت ن

ر نام و آدرس، حذف شـده و بـه حفـظ ینظ ییها نندهکه شناساکرد یصورت گ یساز ناشناس
  خواهد شد. کمک یمحرمانگ

  یدگذارکو  یبند طبقه -۲-۵ند یرفرایز
ا یـار (کخود یدگذارکشوند. با  یم یدگذارکو  یبند ، طبقهیورود یها ند دادهیرفراین زیدر ا
اختصـاص  یمتنـ یها شده به پاسـخ نییتع  شیاز پ یبند مطابق با طبقه ید مناسبک)، یدست
  دهد. یم

  یو اعتبارسنج ینیبازب -۳-۵ند یرفرایز
ر یـالت بـالقوه، خطاهـا و اختالفـات نظکشـوند تـا مشـ یم یهـا بررسـ ند دادهیرفراین زیدر ا
ن یـمشـخص شـود. ا یدگـذارکا اشـتباهات رخ داده در یپاسخ  یدورافتاده، اقالم ب یها داده
ن اســت کـه ممکــرد کـ یمعرفــ یورود یهـا داده یاعتبارســنج عنوان بـهتــوان  یت را میـفعال
جـا  نیـشـده باشـد. در ا  نییاز قبل تع یتین ادیها بر اساس قوان داده یصورت اعتبارسنج به

ــرا داده ــ یبررســ یهــا ب ــا ادی ــ یارشناســکت ی چنــد  شــوند. هــر یم یگذار نشــانه ینیا ماشــی
امـا در عمـل،   شـود، یدرنظـر گرفتـه م» پـردازش« ی از مرحلـه یبخش عنوان به یاعتبارسنج
ه روش کـ یزمـان خصوصـاً شـود،  یانجـام م گرداوریت یز همراه با فعالین ییها یاعتبارسنج
و بــالقوه  یواقعــ یخطاهــا یینــد بــه شناســایرفراین زیــه باشــد. اکق شــبیــاز طر گــرداوری

  رد.یگ ی) قرار میت و جانهی(اد ۴-۵ند یرفرایها در ز داده یر روییپردازد و هرگونه تغ یم

  یت و جانهیاد -۴-۵ند یرفرایز
د یـر جدیمقـاد  شـود، یقابـل اعتمـاد مشـاهده م ریـا غیـشـده، نادرسـت  گـم  ی ه دادهکـ یزمان
 یت و جـانهیـشـود. اد یپرداختـه مند به آن یرفراین زیه در اکشود  یه میر اولین مقادیگزیجا
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شـوند. مراحـل  یاعمـال م ینیقـوان ی هیبر پا شود اما معموالً یانجام م یمتعدد یها با روش
  ر است:یند شامل موارد زیرفراین زیمشخص در ا

 ؛ها ردن دادهکا اضافه یر دادن یین لزوم تغییتع 
 ؛انتخاب روش 
 ؛افتـهیر ییـتغ عنوان بهها  آن یگذار نشانهد به مجموعه داده و یجد یها بازگرداندن داده 

 و
 یت و جانهیند ادیفراداده در خصوص فرا ی هیته. 

  دیجد یآمار یرها و واحدهایاستخراج متغ -۵-۵ند یرفرایز
دسـت  ههـا بـ ح از دادهیه بـه طـور صـرکـ یآمـار یرها و واحـدهایمتغ یند برایرفراین زیدر ا
شـود. در واقـع  یاسـتخراج م ییهـا ازنـد، دادهینهـا مـورد  یخروج ی هیـته یبرا یند ولیآ ینم
موجود در  یرهایاز متغ یکیحداقل  یبر رو یاضیروابط ر یریارگک با به یدیجد یرهایمتغ

ا یـع یـق تجمیـشود. از طر ید میار بردن چند فرض مختلف تولک ا بهیموجود  ی مجموعه داده
تـوان  یمتنـوع بـراورد م یهـا ا روشیـ یآمـار یشـده از واحـدها گـرداوری یها داده ی هیتجز

شده افـراد  گرداوری یه واحدهاک یمثال زمان عنوان بهرد. کد استخراج یجد یآمار یواحدها
  رد.کها را استخراج  توان خانوار یهستند، م

  ها وزن ی محاسبه -۶-۵ند یرفرایز
 ۵-۲نـد یرفرایمشـخص شـده در ز یشناسـ واحـدها بـر اسـاس روش  نـد وزنیرفراین زیدر ا

ــ ــردازش و تحل ی(طراح ــا لیپ ــار یه ــبه میآم ــود. از ا ی) محاس ــش ــا م ن وزنی ــوان در  یه ت
 یپاسـخ یل بیتعـد یا بـرایـهـدف  ی م براوردها بـه جامعـهیتعم ی، برایریگ نمونه یها طرح

از یـهـا ن رهـا، بـه وزنیمتغ یاستانداردسـاز ین اسـت بـراکـر موارد ممیرد. در ساکاستفاده 
  باشد.
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  ۴ها انبوهه ی محاسبه -۷-۵ند یرفرایز
د یـخـرد تول یهـا ل مربوط به جامعه با استفاده از دادهکر یها و مقاد ند انبوههیرفراین زیدر ا
  است، کها مشتر در آن یخاص یها ه مشخصهک ییوردهاکر یها ه شامل جمع دادهکشود  یم

د یـتول یبرا ۶-۵ند یرفرایحاصل از ز یها وزن یریارگک ا بهین، انحرافات یانگیم ی محاسبه
ن یـن اسـت در اکز ممین یریگ نمونه ی، خطاهایریگ نمونه یها باشد. در طرح یل مکر یمقاد
  ه شود.یارا  مرتبط، ی ند محاسبه شده و به همراه انبوههیرفرایز

  ای  داده یها لیردن فاک یینها -۸-۵ند یرفرایز
 عنوان بهه کرد یگ یل داده قرار مین مرحله در فایا یندهایرفرایر زیج سایند نتایرفراین زیدر ا
سـت ین ییل نهایل، فاین فایموارد ا یشود. در برخ یل) استفاده می(تحل ۶ ی مرحله یورود

و  یمقـدمات یار مهم اسـت و براوردهـایه زمان، بسک یارکسب و ک یندهایدر فرا خصوصاً
  از است.یهر دو مورد ن یینها

  لیتحل -۶ ی مرحله
انتشـار  یقرار گرفتـه و بـرا یامل مورد بررسکات یبا جزئ یآمار یها ین مرحله خروجیدر ا

ه شده ین مرحله تهیو ...) در ا یات فنکها و ن ی(شامل بررس یشوند. مباحث آمار یآماده م
نان حاصل یاطم یرسان ش از انتشار و اطالعیپ» هدف یها برا یمناسب بودن خروج«و از 

را قـادر  یگران آمار لیه تحلکشود  یم ییها تیندها و فعالیرفراین مرحله شامل زیشود. ا یم
ن یـشـوند، ا ید میطور منظم تول ه بهک یمحصوالت آمار یند. براک یم یدات آماریبه فهم تول

نـوع  نظـر از آن صـرف ینـدهایرفرایل و زیـتحل ی شود. مرحلـه یرار مکمرحله در هر دوره ت
  ت دارد.یعموم یآمار یها یتمام خروج یمنبع داده، برا

ل یـهـم انجـام شـوند. تحل یرار شـوند و مـوازکـتواننـد ت یم» لیـتحل«و » پـردازش«مراحل 
 یهـا ازمنـد پردازشین ل، معموالًیند. انجام تحلک یهمگان بهتر م یها را برا ها، فهم داده داده
ن است قبل از اتمام کمم» لیتحل«و » پردازش«درون مراحل  یها تیاست. فعال یتر بیش
وجود خواهد  به یج موقتینتا گرداوریان کصورت ام  نیشود. در اآغاز » گرداوری« ی مرحله

ر خواهد شـد و یپذ انکاربران است امکمهم  یها از دغدغه یکیه کج یآمد، به موقع بودن نتا
  افت. یش خواهد یل افزایتحل یزمان موجود برا
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  ند از:ا ه عبارتکشود  یم میند تقسیرفرایل به پنج زیتحل ی مرحله

  ها یس خروجینو شیردن پکآماده  -۱-۶ند یرفرایز
ل یتبـد یآمار یها یشده به خروج گرداوری یها ه دادهکاست  یند مربوط به زمانیرفراین زیا
ن ثبـت ی، همچنـیزمـان یها یسـر یالت فصـلیا تعـدیـها، روندها  شاخص ی هیشوند. ته یم

  رد.یگ یند قرار میرفراین زیه در اکاست  یت از جمله مواردیفیک یها مشخصه

  ها یخروج تأیید -۲-۶ند یرفرایز
شـده را  دیـتول یهـا یت خروجیـفیکه آمارشناسـان، کـاسـت  یند مربوط به زمـانیرفراین زیا

 یها تینند. فعالک یم تأییدت و با در نظر گرفتن موارد استثنا یفیک یلکمطابق با چارچوب 
  ر باشد:یتواند شامل موارد ز یم تأییدمربوط به 

 از یـر مـورد نیه مطـابق بـا مقـادکـن نظـر یپاسخ از ا یها پوشش جامعه و نرخ یبررس
 ؛هستند

 ؛اربرد)کقبل (در صورت  یها آمارها با دوره ی سهیمقا 
 ه شـده و یـمـرتبط، ته یپـردازش) یهـا (فراداده ۵هـا ها و پاراداده ه فرادادهک نیا یبررس

 ؛مطابق انتظارات هستند
 ؛)یو هم خارج یمرتبط (هم داخل یها ر دادهیآمارها با سا ی مقابله 
 و ؛ها در آمارها یوجود ناسازگار یبررس 
 یلک یها تیانجام اد. 

  ها یخروج  حیر و توضیتفس -۳-۶ند یرفرایز
د. یـآ یدست م ها توسط آمارشناسان به یاز خروج یقیعم یند شناخت و آگاهیرفراین زیدر ا
ننـد و ک یدشده استفاده میتول یآمارهاح یق و توضیدق یبررس یها از شناخت حاصل برا آن
 ی شـان از آمارهـا، مشـاهده هیاس انتظـارات اولکـانع ی هنحـو یابیـق ارزیـار را از طرکن یا

ق یـق و دقیـعم یهـا لیمختلـف و انجـام تحل یآمارها از تمام ابعاد بـا اسـتفاده از ابزارهـا
  دهند. یانجام م یآمار
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  ینترل افشاسازک یریارگک به -۴-۶ند یرفرایز
شـوند، از  یه منتشـر مکـ ییهـا ها و فراداده ه دادهکشود  ینان حاصل میند اطمیرفراین زیدر ا
ار رفتـه کـ و روش بـه ینترل افشاسـازکنند. سطح ک ینم یاطالعات تخط ین محرمانگیقوان

اهـداف  یرد مـورد اسـتفاده بـراکـیرو مثـال،  یمتفـاوت اسـت. بـرا یبسته به نـوع خروجـ
  است. یانتشارات یها جداول و نقشه یار رفته براک متفاوت از روش به یقاتیتحق

  ها یردن خروجک یینها -۵-۶ند یرفرایز
هـا مناسـب  ه آمارهـا و اطالعـات مـرتبط بـا آنکشود  ینان حاصل میند اطمیرفراین زیدر ا

ن یــ. اباشــند می  اســتفاده یو آمــاده بــرا  افتــهیت الزم دســت یــفیکهــدف هســتند، بــه ســطح 
  ر است:یند شامل موارد زیرفرایز

 ؛یسازگار ی ها از جنبه یامل نمودن بررسک 
 ؛یرسان ن سطح انتشار و اطالعییتع  
 ــرداوری ــیمکاطالعــات ت گ ــ یل ــکــر، نیشــامل تفاس ــ، خالصــه یات فن ر یردن و ســاک

 ؛ازیمورد ن یها فراداده
 ؛یداخل یلیمکمستندات ت ی هیته 
  و ؛جیش از انتشار نتایپ یمرتبط داخل یارشناسان موضوعکمباحثه با 
 انتشار یبرا یآمار یمحتوا تأیید. 

  یرسان انتشار و اطالع -۷ ی مرحله
محصـوالت  یپردازد. برا یان میمشتر یبرا یت انتشار محصوالت آماریرین مرحله به مدیا

 ی شـود. مرحلـه یرار مکـن مرحلـه در هـر دوره تیـشـوند، ا ید میـطـور مرتـب تول ه بهک یآمار
  از: اند عبارته کند است یرفرایشامل پنج ز یرسان انتشار و اطالع

  یخروج یها نظام روزامدسازی -۱-۷ند یرفرایز
ند یفرا یها برا ها و فراداده ه دادهکشود  یت میریمد ییها نظام روزامدسازیند یرفراین زیدر ا

  ر است:یشوند و شامل موارد ز یره میها ذخ انتشار در آن
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 ؛یخروج ی  داده یها گاهیقرار گرفتن در پا یها برا ها و فراداده داده یساز آماده  
 و ؛یخروج ی داده یها گاهیها به پا ها و فراداده فراخواندن داده 
 اند شده  مناسب و مربوط ارتباط داده یها ها به فراداده ه دادهک نینان از ایحصول اطم. 
انجام شود، اما در  ید در مراحل قبلیبا ًاحیترجها  وند به فرادادهی، فراخواندن و پیساز آماده

از، یـمـورد ن یهـا ه تمـام فرادادهکـشـود  ین جهـت انجـام میاز ا یینها یند بررسیرفراین زیا
  هستند.  یرسان انتشار و اطالع ی آماده

  یرسان و اطالع ید محصوالت انتشاراتیتول -۲-۷ند یرفرایز
) بـا هـدف بـراورده ۱-۲ند یرفرایشده (در ز یمحصوالت، طبق مدل طراح  ندیرفراین زیدر ا

، یاغــذکصــورت چــاپ  توانــد بــه یشــوند. محصــوالت م ید میــاربر تولکــ یازهــایســاختن ن
 یهــا تــوان در قالب یه شــود. محصــوالت را میــق تارنماهــا ارایــا از طریــ یرســم ی هیــاطالع
قابـل  یهـا لیعمـوم و فا ی خـرد مـورد اسـتفاده یهـا شامل جـداول، مجموعـه داده یمختلف
  از: اند عبارتند یرفراین زیمعمول در ا یها ه نمود. گامیارا یبارگذار
 جـــداول، نمـــودار، مباحـــثیحیتوضـــ یهـــا محصـــول (متن یمحتـــوا یســـاز آماده ،  

 ؛ت و ...)یفیک
 و ؛شده هیته ینار هم قرار دادن محتواهاک 
 انتشار یها از نظر انطباق با استانداردها نترل آنکت محصوالت و یاد. 

  ت نشر محصوالتیریمد -۳-۷ند یرفرایز
نـان یانتشـار، اطم  ت زمـانیریها از جملـه مـد همؤلفاز مناسب بودن تمام   ند،یرفراین زیدر ا

  ر مطبوعـات،یخاص نظ یها گروه یمطالب برا یساز ند خالصهیرفراین زیشود. ا یحاصل م
ه کـ یرد. مـواردیـگ یم ش از موعد را در بـریاز انتشار پ یریجلوگ یبرا یداتیز تمهیوزرا و ن

نـد قـرار یرفراین زیز در اید برگشت داشته شود نیدا شدن غلط بایمانند پ یلیمحصول به دال
 .دارد
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  یرسان و اطالع یمحصوالت انتشارات یارتقا -۴-۷ند یرفرایز
بـه   نـد،یرفراین زیـر قلمداد نمـود، ایفراگ یندیرا فرا یابیبازار یلکصورت  توان به یهرچند م

ه منجـر کپردازد   یم یخاص یار آمارکسب و کند یدشده در فرایتول یمحصوالت آمار یارتقا
منظور  ، بهیت ارتباط با مشتریریشود. استفاده از ابزار مد یم یتر بیشبه جذب خوانندگان 

ر یـنظ ییابزارهـا یریارگکـ هن بـیمحصـوالت، همچنـ ی اربران بـالقوهکـهدف قرار دادن بهتـر 
اربران از کـبـه  یسهولت پردازش انتقال اطالعات آمار یها برا یکیوها و  تارنماها، وبالگ

  رند.یگ یند قرار میرفراین زیه در اکاست  ییها تیجمله فعال

  اربرانکاز  یبانیت پشتیریمد -۵-۷ند یرفرایز
ان (ماننـد یمشـتر یها و درخواست ها پرسشه کشود  ینان حاصل میاطم  ند،یرفراین زیدر ا

ه یـهـا در زمـان مـورد توافـق ته خرد) ثبت شده و پاسـخ آن یها به داده یدرخواست دسترس
د یجد یازهایشود تا بتوان ن یطور منظم بازنگر د بهیها با و درخواست ها پرسششده است. 

  رد.ک ییاربران را شناساک ی افتهی رییا تغی

  یابیارز -۸ ی مرحله
طـور  ن مرحلـه بـهیـشـود. ا یمت یریمـد یار آمـارکـسـب و کنـد یفرا یابیـن مرحله، ارزیدر ا
شـده از  گرداوریبه اطالعات  یشود ول یانجام م یار آمارکسب و کند یان فرایدر پا یمنطق

  است.  یکمراحل مختلف مت
د یبا یرنظصورت  حداقل به یابیشوند، ارز ید میطور منظم تول ه بهک یمحصوالت آمار یبرا
د انجـام شـود و در صـورت یـبا یبعـد یاجراا یه آکند کن ییانجام شود و تع هر اجرا،  یبرا

 یمـوارد مـوارد، خصوصـاً یر. هرچند در برخیا خیرد یالزم است صورت گ یا بهبودیلزوم آ
منـد انجـام  طـور مـنظم و قاعده شـده و بـه یزیر هیـپا یبه خـوب یار آمارکسب و کند یه فراک
نـد یرفرایمرحله شامل سه زن یشود. ا یهر دوره اجرا نم یبرا یرسم یابیارز شود، معموالً یم

  از:اند  عبارته کاست 
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  یابیارز یاطالعات برا گرداوری -۱-۸ند یرفرایز
 یهـا ندها و از راهیرفرایا زیاز مراحل  کیتواند از هر  یم یابیارز یاز برایاطالعات مورد ن
نـان کارکنهـادات  شیپـردازش و پـ یهـا اربران، فرادادهکافت بازخورد از یمختلف شامل در

توانـد  یز میـن یقبلـ یاقـدام در اجـرا ی شـرفت حاصـل از برنامـهیپ یهـا ه شـود. گزارشیته
ند تمـام یرفراین زیرد. در ایمورد استفاده قرار گ یبعد یاجرا یابیارز یبرا یاطالع عنوان به

د نـده یرا انجـام م یابیـار ارزکه ک یا گروهیشوند و در دسترس فرد  یم گرداوریاطالعات 
  رد.یگ یقرار م

  یابیانجام ارز -۲-۸ند یرفرایز
ل یتبـد یابیـق به گـزارش ارزیل شده و پس از تلفی، تحلیابیند اطالعات ارزیرفراین زیدر ا
را  یار آمـارکـسـب و کنـد یفرا یجار ی ت دورهیفیکات مرتبط با کد نیشوند. گزارش با یم

نهاد هـر گونـه  شیه دهد. پیرات اراییاعمال تغ یبرا ینهادات مناسب شیدربرداشته باشد و پ
ــ یبعــد یاجــرا یها نــدیرفرایا زیــاز مراحــل  کیــر در هــر ییــتغ نــد از جملــه یا توقــف فرای

  شود. بیانها  تواند در گزارش یه مکاست  ییها هیتوص

  اقدام ی جاد تفاهم در برنامهیا -۳-۸ند یرفرایز
ن یـدر ا شـود. یه میـته یاقـدام تـوافق ی ، برنامـهیابیـند بر اساس گزارش ارزیرفراین زیدر ا

ه کـه شـود چـرا یـد تهیـز بایـاقـدام ن ی نترل و نظـارت بـر بـازخورد برنامـهک ساختاربرنامه، 
  رد.یند مورد استفاده قرار گیفرا یبعد یابیارز یبرا یاطالع عنوان بهتواند  یم

  GSBPMشورها در استفاده از مدل کاز  یرد برخکیرو -۳
 ی هیـن پروژه توسط اتحادیشده است. اه یته METIS  ۶ی هج پروژین گزارش بر اساس نتایا

مورد اسـتفاده  یها فراداده  در ارتباط با نظام یز آمارکاطالعات مرا گرداوریمنظور  اروپا به
در  یار آمارکسب و ک ین گزارش استفاده از مدل عمومیها انجام شده است. بر اساس ا آن
  ]:۱رد [ک یبند توان در چهار رده، طبقه یرا م یز آمارکمرا
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  اند رفتهیه هست، پذکگونه  را همان GSBPMه مدل ک ییها الف) سازمان
 مدل  ا:یآمار استرال ی ادارهGSBPM  یخـود بـرا یحـیمدل مرجـع ترج عنوان بهرا 

ور کن مطلب، استفاده از مدل مذیا تأییداست.   رفتهیپذ یار آمارکسب و ک یندهایفرا
ــوآور«در  ــاســت. ا ۷»هــا بنگاه یدر معمــار ین ــرا ن ادارهی ــتبــادل ا یب ــها، ارا دهی  ی هی

 ی بحث دربـاره یاستاندارد برا یجاد زبانیر مؤسسات، و ایبا سا یارکمشورت و هم
ن مـدل یـنـد. اک ین مدل استفاده میاز ا یا طور گسترده به یآمار یارکسب و کند یفرا
ز در یــاطالعــات و ارتباطــات و ن ینقــاط قــوت و ضــعف فنــاور ییدر شناســا یحتــ

  ].۲نقش برجسته دارد [ ۸»ایت اطالعات استرالیریتحول مدی  برنامه«
 ن دو یـه: ایـمقدون یجمهـور یدولتـ یآمارها ی ن و ادارهیراکا یدولت یخدمات آمارها

  اند. رفتهیخود پذ یار آمارکسب و کمدل  عنوان بهرا  GSBPMز مدل یشور نک
 یدر راسـتاانـادا ک ۹»یار آمـارکـسـب و کمنسـجم  ی برنامه« انادا:کآمار  ی اداره 

نقـش  ۱۰»ارکـسـب و ک کمشـتر یمعمـار«ن مـدل در یـاسـت. ا GSBPMمدل 
این ن اداره بر اساس یا» تیفیک یها دستورالعمل« یرا داشته است. بازنگر یاصل

جادشــده در یا یل خطاهــایــن در تحلیار قــرار دارد. همچنــکــمــدل، در دســتور 
 ].۳شود [ ین مدل استفاده میز از این یآمار یندهایفرا

  اند رفتهیرا پذ GSBPMمدل  ی شده شیرایو ی ه نسخهک ییها سازمان ب)
 ه بـر کدارد  ی، فرااطالعاتکآمار چ ی اداره ینظام اطالعات آمار :کآمار چ ی اداره

 یازهـاین نیـین مدل شامل تعیز است. مراحل اکمتمر یار آمارکسب و ک یندهایفرا
هـا و  ل دادهیـهـا، تحل ها، پـردازش داده داده گرداوری، یف آماریف وظایاربران، تعرک
  شود. یها م ید و انتشار خروجیتول

 ن اداره بـر اسـاس مـدل یـا یار آمـارکسب و کمدل  آمار فنالند: ی ادارهGSBPM 
ف یـر و گسترده تعریفراگ یندیفرا عنوان به» یگانیبا« ی ه مرحلهکن تفاوت یاست با ا

  به توسعه و استفاده از فراداده دارد. یکیه ارتباط نزدکشده است 
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 از  یا ن اداره از نسخهیا لند:یوزیآمار ن ی ادارهGSBPM مـدل « هکند ک یاستفاده م
 GSBPMشود. در واقع مدل  یده مینام »Gbpm۱۱)کلی فرایندهای کسب و کار (

  از،یــن -۱از: انــد  عبارت gBPMل گرفــت. مراحــل مــدل کن مــدل شــیــبــر اســاس ا
  ل و یـــتحل -۶پـــردازش،  -۵، گـــرداوری -۴ســـاخت،  -۳، یطراحـــتوســـعه و  -۲
  انتشار. -۷
 شــور بــر اســاس کن دو یــا یها مــدل آمــار ســوئد: ی هآمــار نــروژ و ادار ی اداره

GSBPM و  gBPM .است  
 بـر اسـاس مـدل  یریآمارگ ی : چرخهیجنوب یقایآمار آفر ی ادارهgBPM لنـد یوزین

 است.
ن مـدل را بـا یـتـوان ا یمخصوص خـود را دارنـد و مند یه مدل فراک ییها پ) سازمان

  انطباق داد GSBPMمدل 
 سـب ک ینـدهایه مدل فراکدارد  یارکسب و کند یمدل فرا :یآمار لتون یزکدفتر مر

سـت و هنـوز ین یمـدل رسـم ن مدل، یشود. البته ا یده مینام (SBPM) یار آمارکو 
  ب نشده است. یتصو

 اسـتفاده  یارکـسـب و کنـد یاداره از مـدل فران یـا :یاسـلوون یآمار جمهور ی اداره
 ی، جـدول طراحـیادار -ینـد آمـاریشود: جـدول فرا یه شامل چند جدول مکند ک یم

نـد یو جـدول فرا یار آمـارکـسـب و کداده، جـدول ثبـت  گـرداوری، جدول یریآمارگ
  .یریطرح آمارگ -یآمار

 یا هیـال ۴ه مـدل کـنـد ک یرا استفاده م یعمر آمار ی مدل چرخه ش:یآمار اتر ی اداره 
  ، نظـام ی و توسـعه ی، طراحـیزیر برنامـه -۱ن مدل شامل: یشود. مراحل ا یده مینام
تـوان بـا  ین مـدل را میـشود. ا ید اطالعات میتول -۴د آمار و یتول -۳د داده، یتول-۲

  داد. انطباقGSBPM مدل  ۷تا  ۱مراحل 
 ر یـز یهـا شـامل گام هکـاسـت  ینـد آمـاریفرا ی چرخـه یدارا :یرواسکآمار  ی اداره

ضـبط  -۳ا، ه فیو توصـ یریآمـارگ یطراحـ -۲هـا،  تیتمام فعال یطراح -۱است: 
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فهرسـت  ی هیـن موجـود و تهیاعتبـار بـر اسـاس قـوان یبررس -۴ل، یداده و انتقال فا
، یریگ جـدول -۶اصـالحات بـرخط،  -۵به آمارشناسـان مسـئول،   هیارا یخطاها برا

  .ر/گستردهیفراگنظارت  ی مرحله -۹و  یگانیبا -۸انتشار،  -۷
 یمـدل معمـار«ه کـنـد ک یار اسـتفاده مـکـسـب و کند یاز مدل فرا آمار هلند: ی اداره 

ن یـیتع -۱ه شـامل: کـمرحلـه دارد  ۶ن مـدل یـشـود. ا یده مینام» یار آمارکسب و ک
ــابع، ین ــا و من ــ -۲ازه ــد، یفرا یطراح ــرداوری -۳ن ــردازش،  -۴، گ ــار و  -۵پ انتش

  شود. یت میریمد -۶و  یرسان اطالع
 یات آمـاریـعمـر عمل ی ه چرخـهکار دارد کسب و کند یمدل فرا آمار پرتغال: ی اداره 

  ،یطراحـ -۱ن یمرحلـه بـا عنـاو ۴نـد. مـدل شـامل ک یان مـیـات بیـرا بـا جزئ یاصل
  است. یابیارز -۴انتشار و  -۳د، یتول -۲

  ندارند.ار کسب و کند یه مدل فراک ییها ت) سازمان
ار کـآمـار  ی ار ندارند. از جمله: ادارهکسب و کند یشورها در حال حاضر مدل فراکاز  یبرخ
 یآمـار جمهـور ی آمـار ژاپـن و اداره ی ن، ادارهیو هرزگـو یبوسن یآمارها ی سسهؤا، مکیآمر

  صربستان.

هــای آمــارگیری مرکــز آمــار ایــران بــا  مراحــل اجــرای طرح ی مقایســه -۴
GSBPM  

کلـی شـامل،  ی مرحلـه ۶توان بـه  های آمارگیری مرکز آمار ایران را می فعالیت اجرای طرح
هـا،  هـا، پـردازش و اسـتخراج داده داده گـرداوریبررسی ضـرورت اجـرای طـرح، طراحـی، 

 GSBPMمنطبق بر مراحل  رسانی و ارزیابی تقسیم کرد. این مراحل کامالً انتشار و اطالع
های زیادی با یکدیگر دارند. بـا اسـتفاده از شـکل زیـر  ها و هماهنگی نیستند ولی مشابهت

  د.توان این تطابق را نشان دا می
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هـر کـدام از زیـر مراحـل اجـرای  یـک بـه یـک ی شـکل بـاال، مقایسـه تر بیشبرای توضیح 
  در ادامه آمده است. GSBPMهای آمارگیری مرکز آمار ایران با زیرفرایندهای  طرح

ن یــیتع« ی ن مرحلــه بــا مرحلــهیــا بررســی ضــرورت اجــرای طــرح آمــارگیری: -
معادل اسـت. شناسـایی نیازهـای کـاربران اصـلی و  تقریبًا  GSBPMدر» ازهاین

شـود ولـی در  انجـام می ای طـرح آمـارگیری معمـوالًها در اولین اجر مشاوره با آن
خصـوص  منظمـی بـرای دریافـت بـازخورد کـاربران در ی  اجراهای بعـدی، برنامـه

بـرای » ارکـسـب و ک یهیطرح تـوج«رو،  ها وجود ندارد. از این تغییر نیازهای آن

GSBPM                                           مرکز آمار ایران 
 

 تعيين نيازها

 طراحي

 ساخت

 گرداوري

 پردازش

 تحليل

 رسانيانتشار و اطالع

 ارزيابي

 بررسي ضرورت اجراي طرح

 طراحي

 هاداده گرداوري

 هاپردازش و استخراج داده

 رسانيانتشار و اطالع

 ارزيابي
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بنـدی  شـود ولـی اجراهـای بعـدی بـر اسـاس اولویت اولین اجـرای طـرح تهیـه می
  گیرد.  های آماری مرکز آمار ایران صورت می فعالیت

طراحی تمامی مراحل  ی طراحی دربرگیرنده ی در مرکز آمار ایران، مرحله طراحی: -
 ی مشخصــات اساســی طــرح، تهیــه ی شــامل، تهیــه یریاجــرای یــک طــرح آمــارگ

ه و راهنماهـا، طراحـی نام پرسـشها، طراحی  بندی اهیم، تعیین طبقهتعاریف و مف
گیری، طرح آموزش، طرح سازماندهی و اجرا، طراحـی ابـزار  جداول، طرح نمونه

، بنا بر اینها است.  افزارها و تست آن ها و طراحی نرم داده گرداوریهای  و روش
هـا را در  دهای آنو تمام زیرفراینـ» ساخت«و » طراحی«توان گفت که مراحل  می

 ی عالوه، فرایند تولید آمار از طریق اجرای طرح آمارگیری، برای همه گیرد. به برمی
های آمارگیری تهیه شده است ولی بـا توجـه بـه وجـود تفـاوت در ماهیـت و   طرح

هـا  های آمارگیری، الزم اسـت ایـن فراینـد بـرای هـر کـدام از طرح روش کار طرح
طراحـی نظـام تولیـد و «رو، زیرفرایندهای  از این .شوند تهیه و تدوینطور مجزا  به

تـوان تضـمین کـرد کـه  شـود و بـه تبـع آن نمی طـور کامـل اجـرا نمی به» جریان کار
  شود. یدر عمل، به درستی اجرا م» تنظیم جریان کار«زیرفرایند 

 »گرداوری« ی با مرحله های مرکز آمار ایران کامالً داده گرداوری ها: داده گرداوری -
 و زیرفرایندهای آن مطابقت دارد.

آمـایی، کدگـذاری، ادیـت و  ایـن مرحلـه شـامل داده ها: پردازش و استخراج داده -
و نهـایی کـردن فایـل  تأییـدها، بررسی جـداول خروجـی و  وزن ی جانهی، محاسبه
تمام زیرفرایندهای آن » پردازش«های آن است که در واقع مراحل  داده و خروجی

های آمـاری  کنون در طرح که تا» ها تجمیع داده«جز زیرفرایند ه ب گیرد، را در برمی
هـا   مرکز آمار ایران انجام نشده است ولی استفاده از آمارهای ثبتـی و تجمیـع داده

در دســت آزمــایش و بررســی  ۱۳۹۵نفــوس و مســکن  یبــرای سرشــماری عمــوم
  است.
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هایی  ها فعالیت استخراج دادهعالوه بر این، مرکز آمار ایران، در فرایند پردازش و 
هـای مـرتبط، بررسـی وجـود  های قبـل و سـایر داده آمارها با دوره ی مانند مقایسه
ها در آمارها، مباحثه با کارشناسـان موضـوعی مـرتبط داخلـی پـس از  ناسازگاری

دهــد کــه ایــن  محتــوای آمــاری بــرای انتشــار را انجــام می تأییــدانتشــار نتــایج و 
نهــایی کــردن «و » هــا خروجی تأییـد«مصــادیق زیرفراینــدهای هـا از جملــه  فعالیت
توان گفت ارتباط این مرحلـه  می بنا بر ایناست.  GSBPMاز مدل » ها خروجی
  نیز برقرار است.» تحلیل« ی با مرحله

ها و تولید  ها و فراداده سازی داده این مرحله شامل آماده رسانی: انتشار و اطالع -
توان گفت با  هاست که می رسانی آن و مدیریت محصوالت انتشاراتی و اطالع

هماهنگی دارد، البته  GSBPMدر » رسانی انتشار و اطالع«زیرفرایندهای 
مدیریت «و » رسانی ارتقاء محصوالت انتشاراتی و اطالع«زیرفرایندهای 

  شود. صورت کامل انجام نمی به» بانی از کاربرپشتی
مرکز آمار ایران با دریافت بازخورد ناظران و کارشناسان اجرایی  ارزیابی:
ها و نماگرهای ارزیابی کیفیت مانند، نرخ  شاخص ی ها و نیز محاسبه استان

ه، نرخ و سهم ادیت و جانهی، نام پرسشپاسخی اقالم اصلی، نرخ عدم تکمیل  بی
پردازد  موقع بودن به ارزیابی کیفیت نتایج طرح آمارگیری می و به روزامدشاخص 

» مناسبت« ی های ارزیابی کیفیت در حوزه ولی رضایت کاربر که یکی از شاخص
اطالعات برای  گرداوری«، زیرفرایندهای بنا بر اینشود.  است، بررسی نمی

   شود. صورت کامل اجرا نمی به» انجام ارزیابی«و » ارزیابی
شده،  های انجام نتایج حاصل از ارزیابیاز سوی دیگر، در مرکز آمار بر اساس 

اختیارات  ی شود و مواردی که در حوزه ه مییهایی برای بهبود طرح ارا توصیه
ایجاد تفاهم در «توان گفت زیرفرایند  رو می شود. از این مرکز آمار است، انجام می

 شود.   را نمیصورت کامل اج نیز به» اقدام ی برنامه



  پور و سمانه قادري آزاده برفي  80

   ........................  81 - 53، صص 1395بهار و تابستان ، 1  ي شماره، 27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ........................  

  یریگ جهینتبحث و  -۵
شــده در  یمعرفــ ینــدهایرفرایز تــر بیشه کــتــوان گفــت  یشــده م انجــام ی ســهیبــر اســاس مقا

GSBPM ه الزم کـضعف است  یدارا یشود. اما در موارد یران اجرا میز آمار اکتوسط مر
الت کن مشـیـخـود بپـردازد. ا ینـدهایحل، به بهبود فرا راه ی هیها و ارا ز بر آنکاست با تمر

 نیــد در ایــز آمــار باکــه مرکــوجــود دارد » یابیــارز«و » ازهــاین نیــیتع«در مراحــل  تــر بیش
  خصوص اقدامات مؤثر انجام دهد. 
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