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 های آن لفهؤآمار رسمی، مفاهیم، ابعاد و مسازی  مدرن

  اشکان شباک
 ی آمار پژوهشکده

تر شدن جوامع و فرآینـد جهـانی شـدن  پیشرفت چشمگیر دانش و فناوری، پیچیده :چكيده
آماری کاربران به آمارهای رسمی با کیفیـت، ارزان و از یک سو و رشد روز افزون نیازهای 

هـای زیـادی  های اخیـر بـا چالش های ملی آمار را در سـال هنگام از سویی دیگر، سازمان به
ای و همچنـین پدیـدار  های بودجـه هـا، محـدودیت به موازات ایـن چالش رو کرده است.  روبه

هــای آمــاری کشــورها را بــرای  منفعــان اصــلی نظا ای، تقاضــای ذی شــدن منــابع متعــدد داده
کردن منـابع  شفافیت و پاسخگویی هرچه بیشتر تولیدکنندگان آمار رسمی در چگونگی هزینه

های  خود برای تولید داده و اطالعات آماری افزایش داده است. مجموع این عوامل در سال
مرجـع اصـلی  عنوان بـههای ملـی آمـار  گذشته و فشار دوچندانی که در این راستا بر سازمان

ــازنگری در نظام نظام ــاری وارد شــد، ضــرورت ب ــه و انتشــار  هــای آم ــدهای تهی ــا و فرآین ه
محصــوالت آمــاری را متناســب بــا شــرایط جدیــد روشــن کــرد. بنــابراین مفهــوم جدیــدی در 

هـای آمـاری مطـرح  سـازی نظام ادبیات علمی آمار رسمی در سطح جهـانی بـا عنـوان مدرن
های مختلـف ایـن  هـا و جنبـه لعـه بیشـتر در زمینـه ویژگیشده اسـت. بـرای پـژوهش و مطا

ای را تحـت  ویژه  کمیته ۲۰۱۰موضوع کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا در سال 
های  ها و سـمینار عنوان گروه عالی مدرنیزه کردن آمار رسمی تشکیل داد. همچنین کنفرانس

آمـار رسـمی در نقــاط  ی خبــره متعـددی بـا شـرکت دانشــمندان، آمارشناسـان و کارشناسـان
المللی مرجع آمار رسمی برگزار شده اسـت.  سسات بینؤها و م مختلف جهان توسط سازمان

 ۴۷، ۴۶های  المللـی در نشسـت مرجع بین باالترین عنوان بهون آمار سازمان ملل نیز یکمیس
های آماری را  سازی نظام موضوع مدرن ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶، ۲۰۱۵های  ام خود در سال۴۸ و

 بــه طــور ویــژه در دســتور کــار خــود قــرار داده اســت. در ایــن مقالــه نخســت ضــمن معرفــی
های آماری به مرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شـده در ایـن زمینـه  سازی نظام مدرن

و جایگـاه  های این مفهوم بـه ویـژه بـا تمرکـز بـر نقـش شود. سپس ابعاد و جنبه پرداخته می
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بـا  پایـان سازمان ملی آمار در نظام آماری مدرن به تفصیل بحث و بررسی خواهـد شـد. در
گیری کشور و حکمرانی شایسته، با نگاه به برنامه  توجه به نقش نظام آماری در نظام تصمیم

ها، ساختار و الزامات مورد نیاز سازمان ملـی  سوم ملی توسعه نظام آماری کشور، به ویژگی
قلب تپنده در یک نظام آماری مدرن در راستای اهداف برنامـه توسـعه مزبـور  عنوان بهر آما

  اشاره خواهد شد.
نظام ملی آمار مدرن، آمار رسمی، سازمان ملی آمار، برنامه ملـی توسـعه  :یكليد یها واژه
  .آمار

  مقدمه -۱
 های مسلط بر آن گرایشی راهبردی و ها هسازی، حوز تاریخچه مدرن -۱-۱
دگرگـونی همراه بـا گسترش دانش، فناوری و ی  همزمان با روند فزایندهگذشته  ی دو دهه در

 ایــنگســتره ند. ا هتر شــد پیچیــدهنیــز جوامــع های اجتمــاعی  ، ســاختارها در همــه زمینــه
تقاضــا و نیازهــای آمــاری جامعــه، رشــد در  ویــژه تغییــر بــه ،ســریع و پیوســته هــای دگرگونی

هـای جدیـدی را بـرای  چالش،  دادهنـوین پدید آمدن منابع پیشرفت تکنولوژی و انتظارات، 
هـای ملـی آمـار مربـوط ایجـاد کـرده  ها نظام کننده آمار رسمی و به تبع آن های تولید سازمان

شفافیت بیشتر و جهانی شـدن بسـیاری  ،های تولید هزینه لزوم کاهشاست. از سوی دیگر 
از ها افزوده است.  ها و نظام به مشکالت این سازمان المللی های اقتصاد ملی و بین از جنبه
ســازی  مدرنموضــوع هــا و مشــکالت،  گویی بــه ایــن چالش و بــرای پاســخروی  همــین

کننـده آمـار  ی تولیدها  سـازمانو خـدماتی هـای عملیـاتی  فعالیـت دیگـرو  فرآیندهای تولید
بـا  ه اسـت.مطرح شـد آمار رسمی  المللی در مجامع علمی و بین های مربوط، رسمی و نظام

 حـال وسـعت و درعین پراکنـدگیو  سـازی آمارهـای رسـمی مدرن اهمیـت موضـوعبه توجه 
 مطالعه و تمرکـزای را برای  کمیته ۱کنفرانس آمار اروپایی، این زمینهمطرح شده در  مطالب

تحت عنوان گـروه عـالی و پیگیری امور مربوط،  آمارهای رسمیسازی  موضوع مدرنبر 
ــار رســمی ســازی مدرن ــاد تشــکیل داد ۲۰۱۰در ســال  ۲آم ــدیمی CES. نه ترین  یکــی از ق

ایـن کنـد.  در زمینه آمار رسمی فعالیت می ۱۹۲۸المللی آمار است که از سال  نهادهای بین
در قالب کنـونی و در زیـر مجموعـه کمیسـیون اقتصـادی سـازمان ملـل  ۱۹۵۳سال  نهاد از

کافی است دانسته شود کـه  نهاد. در خصوص اهمیت این دهد میادامه فعالیت  ۳برای اروپا



 69    هاي آن آمار رسمي، مفاهيم، ابعاد و مؤلفهسازي  مدرن

119 - 67 صص ،1398بهار و تابستان  ،1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ........................   ........................  

روه گـ. ]۴[ اصـول بنیـادین آمارهـای رسـمی سـازمان ملـل بـوده اسـت محوری ی کننده تهیه
HLG-MOS های ملی آمار کشورهای کانادا، ایرلند، ایتالیا، مکزیک،  سای سازمانؤاز ر

 جنوبی، اسلونی و انگلستان تشکیل شده است. همچنین مـدیر کره هلند، نیوزیلند، استرالیا،
ــا و مــدیران بخــش آمــار ســازمان همکاری و  ٤هــای اقتصــاد و توســعه کــل اداره آمــار اروپ

UNECE عهـده دارد. نیز از اعضای آن هستند و در حال حاضـر ریاسـت آن را کانـادا بـر 
های علمی، پژوهشـی و اجرایـی  وظیفه این گروه هدایت، راهبری وسازماندهی همه فعالیت

، هـا و فرصـت ها، تهدیـدهاشناسایی روندآمار رسمی در جهان است.  سازی مدرنمربوط به 
، المللــی های بین ها و ســازمان ســازی بــرای مطالعــه و اقــدامات مشــترک میــان کشــور زمینه
هـایی  ، از دیگـر فعالیـتزمینـهایـن هـای الزم در  ام همـاهنگیو انجـ راهبردهای کلی تدوین

، پـس از پایـان ۲۰۱۲. ایـن گـروه از سـال هستند که ایـن گـروه در دسـتور کـار خـود دارنـد
متعـددی اقـدام کـرده و هـر های آموزشی  مطالعات نخستین، به برگزاری سمینارها و کارگاه

برای انجـام این گروه ، ۲۰۱۶از سال  دهد. ارایه می CESسال گزارش اقدامات خود را به 
عنـوان بـازوی اجرایـی  بـه ۵سـازی آمـاری مدرن انجمـنتشـکیل  هـای خـود، بـه بهتر فعالیت

گـذاری  حمایت از استانداردها، اشـتراک« کمیته اصلی چهار همچنین مبادرت ورزیده است.
 عنوان بـه» ۶ها اندیشـهها و  شبکه سازماندهی ایدهپذیری سازمانی و  ابزارها، توسعه انعطاف

آمـار  سازی مدرنپیشبرد اهداف  در جهت بازوی تخصصی و فنی گروه، با وظایف مشخص
و فهرسـت  HLG-MOSبـا سـاختار اجرایـی  برای آشنایی بیشتر کنند. فعالیت میرسمی 
ــت ــای آن  فعالی ــه ه ــه شــود.  ]۳۱[ مرجــع ب ــتمراجع ــایج  موضــوع مدرن اهمی ســازی و نت
ون یامین نشست کمیس ۴۶در منجر به این شد که  HLG-MOSی ها و گزارش ها فعالیت

، یالمللـ بـینمراجـع از ترین و باالترین سـطح  عنوان مهم به ،)۲۰۱۵(سال آمار سازمان ملل
. گیـرد در دسـتور کـار مجمـع عمـومی قـرار ۷برای آمـار رسـمیگذار  موضوع با عنوان برنامه

ــن موضــوع و گســتره ــا در ســال آن منجــر مباحــث اهمیــت ای ــی در های  شــد ت بعــدی یعن
در آمـار رســمی سـازی  مدرنموضـوع و گـذار  ام نیـز همچنـان برنامـه۴۸و  ۴۷ های نشسـت
عنـوان بیانیـه و  طور رسـمی، بـه هایی که به گزارشکار نشست باشد. در تمام اسناد و  دستور
هـای آمـاری  صادر شده است بر لزوم اقدام و تمرکز نظـام سازی، مورد مدرننامه در  تصویب

های  سازی فعالیت گذار و مدرن های ملی آمار در تهیه برنامه ویژه سازمان در سرتاسر جهان به
ــاری خــود  کآم ــدتأ ــده اســت ی ــا  ۲۰۱۵های  ســال ی در فاصــله. ]۲۴[و  ]۲۳[ ش  ۲۰۱۷ت

ای با موضـوع  ها و سمینارهای مختلفی در اروپا، آسیا و آفریقا و در سطح منطقه کنفرانس
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 ی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هـدایت همـهسازی برگزار شد و ابعاد مختلف  مدرن
بانـک «های مختلفی همچـون  و سازمان پذیرفتهانجام  HLG-MOSاین اقدامات توسط 

، مرکز آموزش ۲۱نهاد مشارکت برای توسعه آماری در قرن توسعه آفریقا، اداره آمار کانادا، 
ادی اجتمـاعی بـرای ون اقتصـیکمیسـو پژوهش برای آمار و اقتصاد در کشورهای اسالمی، 

و  ۸ب، اداره آمـار اروپـاصادی برای آمریکای التین و کاراییکمیسیون اقتآسیا و اقیانوسیه، 
 ی بـرای مشــاهدهاند.  بــا ایـن نهـاد همکــاری داشـته» المللـی های مشــابه بـین دیگـر سـازمان

   مراجعه شود. ]۲۵[مرجع نجام شده به ایات اقدامات ئجزهمکار و  یها فهرست همه سازمان
)، ۲۰۱۷(سـال  چهل و هشتمین نشست کمیسیون آمار سازمان ملـلپایانی  ی قطعنامهدر 

آمار رسمی  گذار نظام«چنین آمده است:  ،رسمی سازی آمار گذار و مدرن برنامهدر خصوص 
طیـف  گونـاگونبـه نیازهـای در حـال افـزایش و  ۹، یک پاسـخ فـوق فعـال مدرن به نظامی
   .»از سوی نظام آمار رسمی جهانی است ،صرفه ای از کاربران به آمارهای باکیفیت و به گسترده

های  هـای صـورت گرفتـه طـی سـال بنـدی مباحـث و رایزنی عنـوان جمع بـهاین نشست، در 
ابعـاد   بـا بررسـی سازی آمـار رسـمی، گذار و مدرن خصوص تهیه برنامه در ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۵

ح ودر سـطادامه تالش و تقویت اقدامات  ایبرزیر  های راهبردی حوزهنهایت مختلف در 
  : ندشدمعرفی نظام آماری  المللی بینای و  ملی، منطقه

(ب) ارتبـاط های معتبر و مرجـع جهـانی  بیشتر میان سازمان (الف) هماهنگی و مشارکت
 ۱۰ها آن و حمایتهای ملی آمار رسمی  های معتبر و مرجع جهانی با سازمان بیشتر سازمان

آمـار بـر اسـاس های تولیدکننده  در سازمان های یکپارچه برای تولید آمار سیستمایجاد ) ج(
در همـه ) نـوآوری د( فیـت آمارهـای رسـمی و سـایر اسـتانداردهای تولیـدنظام مـدیریت کی

   .سازی و بسیج منابع ) ظرفیتههای جدید( آوری استفاده از فن ها و فعالیت
، موضوعات زیر های کالن باال راهبرد ، بر اساسدر چهل و هشتمین نشست کمیسیون آمار

 های برنامـه رسمی، تحـت نـام رئـوسسازی آمار  بر مقوله مدرن های مسلط گرایشعنوان  به
کیدمعرفی و مورد  ،ای ح ملی و منطقهواجرا در سطبرای  ۱۱کلیدی عملیاتی   :قرار گرفتند تأ

  های ملی آمار در ایجـاد همـاهنگی و هـدایت نظـام  مرجع سازمانمحوری و نقش
 ؛برای گذار و مدرن شدن کشورها ۱۲آمار ملی

 کـاربران وهـا کننـدگان داده مینأویـژه ت نفعان آمار رسمی به تقویت ارتباط با ذی ، 
بـرای جلـب حمایـت ثر بر نظام آماری مانند مقامات باالدسـتی) ؤگذاران (م سیاست

 ؛سازی آمار رسمی قلبی ایشان از مدرن
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 ویژه افزایش اسـتفاده  های نوین تولید آمارهای رسمی و به تقویت استفاده از روش
در  ۱۴ها داده کـارگیری ظرفیـت مـه همبنا) و بـ ثبتیهای  (آمارگیری ۱۳های اداری از داده

 ؛فرآیند تولید آمار رسمی
 های  های ســازمان کــارگیری اســتانداردها و دســتورالعمل هســازی و بــ تقویــت پیاده

، تهیـه و طراحـی فرآینـدهای تولیـد سازی آمار رسمی و بـاز المللی در زمینه مدرن بین
 ؛انتشار آمار

  همـراهپیوند بـا آن  اطالعات و ابزارهای نوین در های افزایش استفاده از فناوری 
  ؛های الزم ایجاد زیرساختبا 
 ای و  بیشتر، در سطح منطقه  اندیشی هم برایمند  های نظام ها و شیوه تقویت روش
 الزمل اعتمـاد و همچنـین ابـزار و خـدمات یـافتن منـابع جدیـد قابـ همراه بـا هانیج

  ؛تولید آمار رسمی باکیفیت جهت
  ای ملـی بـرای  های راهبـردی و توسـعه تهیـه برنامـهاصالح قـوانین موجـود آمـار و

 ؛های آماری کشورها تحول و نوسازی نظام
 های الکترونیکی و دسترسی بیشتر  های ارتباط و همکاری ها و شیوه تقویت روش

 .های مجازی و کارگاه ی مشترکها برخط به اسناد و مواد آموزشی و برگزاری دوره
گـذار و  بـرای پیشـبرد عملـیعملـی هایی  و توصیه اجرایینشست اقدامات در این  همچنین
نظـر نسـخه   ویـژه بـر تجدیـد در این خصوص بـهاز جمله سازی آمار رسمی مطرح شد.  مدرن

و تهیــه نســخه  ۱۵) کتــاب راهنمــای ســازمان آمــاری۲۰۰۳قــدیمی (نســخه ســوم، ویــرایش 
ــام آن  ــدبهنگ کی ــتا، موضــوع  تأ ــین راس ــد. در هم ــازمان ش ــک س ــری ی ــدیریت و رهب م

، ساختار سازمانی و چگونگی مدیریت ۱۶ویژه سازمان ملی آمار به رسمی، تولیدکننده آمار
آمار رسـمی معرفـی و  سازی مدرنهای  ترین جنبه عنوان یکی از مهم منابع انسانی در آن، به

کیدمورد  المللـی بـه مطالعـه، تهیـه  های بین قرار گرفت. همچنین مصوب شد کـه سـازمان تأ
های موضوعی گسـترده در ایـن خصـوص   ها و کنفرانس راهنماهای بیشتر، برگزاری نشست

همـراه بـا تهیـه مسـتندات، راهنماهـا و هـر ابـزاری کـه مـورد اسـتفاده کشـورها قـرار گیـرد، 
مفهـوم  ینیـتب و با توجه به منابع موجود بـه معرفـی ، در بخش دومدر ادامه مقاله بپردازند.

و شناسایی سپس بر اساس این تعریف، در بخش سوم، و پرداخته سازی آمار رسمی  مدرن
بخـش چهـارم بـه  شـود. می کلیـدی و اجـزای سـازنده ایـن مفهـوم انجـامهای  لفـهؤمتشریح 

سـازی آمـار  بـرای مدرنعنوان بستر مورد نیاز  های اصلی قانون آمار به مشخصات و ویژگی
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های آن اشاره خواهد شـد. در بخـش پـنجم ابعـاد،  لفهؤرسمی، متناسب با مفهوم، ابعاد و م
ومی هصورت مدل مف بهو سازی آمارهای رسمی در یک نما  ها و عوامل محیطی مدرن لفهؤم

  بندی ارایه شده است. گیری و جمع اند. در بخش پایانی نیز نتیجه نمایش داده شده

 سازی آمار رسمی مدرنمفهوم  -۲
سازی آمار رسـمی  توان مفهوم عبارت مدرن می ،ن گفته شدیچه در بخش پیش با توجه به آن
سـازی آمـار  زمانی که از مدرن های مورد نظر آن را به خوبی تعیین کرد. معموالً و حتی جنبه

(در همه سـطوح نظام آماری به مفهوم عام آن سازی  مدرندر واقع  ،شود رسمی صحبت می
 آمـار  نظـام ملـی OECDتعریـف  اسـاس بـر) مطـرح اسـت. المللـی ای و بین ملی، منطقـه

کـه در قالـب اسـت یک کشـور نهادهای ها و   از سازمانپیوند  همو  پیوسته به هم ای مجموعه
آوری، پردازش و انتشـار  جمع امربه از سوی حاکمیت  ،های مشخص قوانین و دستورالعمل

روشـن اسـت کـه  با توجـه بـه ایـن تعریـف کـامالً .]۱۸[ دنپرداز کشور میدر آن آمار رسمی 
قوانین، مقـررات موضـوعه حـاکم بـر ایـن کردن   سازی نظام آماری بدون مدرن مدرن اصوالً

پیوند بـا تولیـد و انتشـار  درهای  فعالیتهمه فرآیندهای تولید و عرصه و تشکیالت اداری، 
هـای  نظام ی  ملی آمار زیرمجموعـه های نظام چون و معنی است ، بیکشورهاآمار رسمی در 

اعمــال ، طور طبیعــی بــه شــوند، در عمــل و تعریــف می ۱۷ مللــیال ای و بــین منطقــهآمــاری 
   هم بـهبـا یکـدیگر وار  طور سلسله  و به در تعامالت پویا ،این مفاهیم ی همهبرای سازی  مدرن

شدن دیگری   نیاز مدرن یشپ یک،  سازی هر مدرنعبارت دیگر  به است. دپیوسته و در پیون
  دهنده تشـکیلهمـه ارکـان سـازی  مدرن، که از یک حرکت دوار مانند روندخواهد بود و این 

شروع شـده، از نظـام ها  و روابط میان آن )ها سازمان ملی آمار س آنأدر ر( نظام ملی آمار
المللــی آمــار دوبــاره بــه  ای و بین منطقــه هــای ســازی نظام عبــور کــرده و پــس از مدرن ملــی

بازگشـته و  سازی ارکان نظام آماری) د مدرنموتور محرک فرآین عنوان به(ملی آمار سازمان 
است که در  به همین دلیل رسمی خواهد شد. آمار سازی مدرنمنجر به این فرایند در نهایت 

معــادل شــود کــه  اســتفاده می آمــار رســمی ســازی مدرنادبیــات علمــی موضــوع، از عبــارت 
» آمـار ای نظام منطقه«، »نظام ملی آمار«سازی  دربرگیرنده مدرنسازی نظام آماری و  مدرن

کـه در  بـودهدر یک حرکت مسلسل دوار است. بر همین اسـاس  ،»آمار المللی نظام بین«و 
ام کمیسیون آمار، که در بخـش مقدمـه اشـاره  ۴۸گانه کالن مصوب نشست  های پنج راهبرد
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تــوان تعریــف کــرد.  ســازی آمــار رســمی را می چــه در ایــن بخــش گفتــه شــد مدرن بنــابر آن
طـور  هایی که به فعالیتعوامل و سازی نظام آماری، مفهومی چند بعدی است که همه  مدرن

در سـطوح ملـی، رسـمی،  تولیـد و انتشـار آمـار وکار کسـبمستقیم و یا غیـر مسـتقیم در 
گیـرد. طبـق ایـن  بـر می هسـتند را در مـؤثر یـک صـنعت عنوان بـهالمللی،  ای و بین منطقه

  همه ارکـان نظـامسازی  سازی آمار رسمی عبارتی جامع است که شامل مدرن تعریف، مدرن
ای و جهـانی  در سطوح ملـی، منطقـهها)  ها، اجزای سازنده و ارتباط میان آن لفهؤ(م آماری

  خواهد شد.  توسعه و نوسازی صنعت آمار رسمیشده و منجر به رسمی برای تولید آمار 

  های راهبردی ملی برای توسعه آمار  قانون آمار و برنامه -۳
عنـوان  نه تنها بـه ،ای هر زمینهرات مناسب برای توسعه و پیشرفت، در وجود قوانین و مقر

بخش  کننده و سـرعت پذیرفته شده، بلکه یـک عامـل مهـم تسـهیلیک ضرورت انکارناپذیر 
های آمـار رسـمی نیـز از ایـن قاعـده  برای طی مراحل توسعه و پیشرفت است. توسعه نظام

ین تر ترین و در عـین حـال بـدیهی روز از ضـروری وجـود قـوانین و مقـررات بـهو نبوده  کنار
سـازی آمـار  های کلیدی مـدرن لفهؤطور که در بررسی ابعاد و م نیازهای آن است. همان پیش

عناصر وابسته به آن ابعـاد و  موضوعات و اغلبسازی  برای پیاده رسمی اشاره خواهد شد،
سازی آمار رسمی، نیاز به وجـود قـوانین  در فرآیند مدرن ها و اجرایی کردن موارد الزم لفهؤم

 طور کـه در شـکل در واقع همانرسمی در نظام حقوقی و اداری هر کشور است. موضوعه و 
 ی بنــا و پایــه بــرای همــه نیــز نشــان داده شــده اســت، قــانون و مقــررات مناســب، زیر ۱۲
بـا توجـه بـه سـایر آیـد.  می شمار  سازی آمار رسمی به مفهوم مدرن ی دهنده های تشکیل لفهؤم
مـاری) مطـرح آملی آمار و چه نظـام   رسمی (چه سازمانسازی آمار  هایی که در مدرن لفهؤم

هـا عمـل  لفـهؤم  شد، قوانین موضـوعه ماننـد ابـزار اولیـه و حیـاتی بـرای عملیـاتی شـدن آن
سازی اتفاق نخواهد افتـاد. بـا توجـه بـه اهمیـت وجـود  مدرن ،ند که بدون آن در عملنک می

ویـژه در  بـه صنعت آمـار رسـمیسازی  عنوان بستر و ابزار اجرایی شدن مدرن قانون به
هایی  پـس از مطالعـات و بررسـی ۲۰۱۶آمار)، در سـال  سازی نظام ملی سطح ملی (مدرن

 ۲۱شروع شده بود، قالب عمومی قانون آمارهای رسـمی ۲۰۱۴فشرده از سال  صورت بهکه 
شـایان  طور رسـمی ابـالغ شـد. برای استفاده و بازنگری قوانین آمار موجود به CESتوسط 

تهیـه شـده بـود کـه بـا توجـه بـه موضـوع  ۱۹۹۲ن است اولین نسخه این قالب در سال گفت
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نســخه جدیــد قــانون در  ۲۰۱۶ســازی آمارهــای رســمی و بــا رویکــرد نــوین در ســال  مدرن
. ]۱۰[ ســـازی تهیـــه و منتشـــر شـــد هـــای صـــورت پذیرفتـــه بـــرای مدرن راســـتای فعالیت

ون آمـار کشـورها ارایـه عنوان الگـو بـرای تهیـه قـان هایی که در این قالب عمومی به سرفصل
سـاختار «، »تعاریف و اصـول اساسـی«، »هدف و دامنه شمول قانون«از: اند  شدند عبارت

، »دیگــر مجــامع مشــورتی و تحقیقــاتی در پیونــدشــورای آمــار و «، »نظــام ملــی آمــار
، »هــا گــردآوری داده«، »هــای آمــاری درون آن ســازی نظــام ملــی آمــار و فعالیت هماهنگ«
بـا   همکـاری«، »خدمات آمـاری«، »انتشار«، »کیفیت آمارهای رسمی«، »محرمانگی آمار«

جرایم مربوط «و » کشورارتباط با سایر قوانین موضوعه «، »المللی بینای و  نظام آماری منطقه
  ».به موارد نقض قانون

سـازی آمـار رسـمی و تکمیـل مطالعـات  البته با توجـه بـه پیشـرفت روزانـه موضـوع مـدرن
ــر  گروه ــر نظ ــاری زی ــی ک ــای تخصص ــاد HLG-MOSه ــال  CES، نه ــن  ۲۰۱۸در س ای

چارچوب را مورد بررسی مجدد قرار داده و نقاط قوت و ضـعف آن را تحلیـل کـرده اسـت. 
هایی ماننــد  در زمینــه ۲۰۱۶اشــاره شــده کــه قــانون آمــار  CESمثــال در گــزارش  عنوان بــه
و بیـرون آن (بـا نظـام آمـار  تبادل داده و فراداده در درون نظام ملی آمـار«، »های باز داده«

ــه ــین منطق ــی) ای و ب ــردآوری داده فناوری«، »الملل ــوین در گ ــای ن ــژه داده ه ــه وی ــا ب ــای  ه ه
های ملـی آمـار و  و رابطه میان سـازمان  همکاری«، »ای نابع جدید دادهظهور م«، »خانواری
هـای  دسترسـی بـه داده«و » ها المللی مرتبط با آن های بین های مرکزی کشورها و نهاد بانک
» تولیـد آمـار منظور بـههـا  هـا بـا سـایر داده برای تجمیع آنبا اطالعات جغرافیایی  ۲۲مکانی

هـای مزبـور و  ست که نیازمند تقویت و توضیح بیشتر زمینـههایی ا ها و ضعف دارای کمبود
سایر اشـکاالت مشـاهده شـده در قـانون و نیـز در صـورت نیـاز اضـافه شـدن مـواد قـانونی 

. بـا توجـه بـه منـابع ]۲۱[ خواهد بـود ۲۰۱۶های دیگری به قانون آمار  تر و یا بخش محکم
آماری مـدرن بایـد  توان گفت که قانون آمار مناسب برای نظام ور خالصه میط هاشاره شده ب

  طور ویژه و برجسته پوشش دهد: های زیر را نیز به عالوه بر موارد معمول، زمینه
  ــاریف و ــر تع ــق ب ــار رســمی) منطب ــد آم ــاهیم اصــلی (مانن ــف مشــخص مف تعری

   ؛نظر و ابهام المللی رفع هرگونه اختالف استانداردهای بین
 تولیدکنندگان آمار رسمی، کاربران، ويژه  نفعان اصلی نظام ملی آماری به تعیین ذی

  ؛این نظام ک دری ریزان و مشخص نمودن وظایف هر کنندگان داده و برنامه تهیه
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 ویژه نقش و جایگاه  ترسیم ساختار نظام ملی آمار، چگونگی اداره و مدیریت آن به
  ؛کننده در این نظام مرجع یا هماهنگ عنوان بهویژه سازمان ملی آمار 

  ؛کاری سازی در نظام آمار ملی کشور و نبود موازی و هموجود هماهنگی 
 ؛های ملی حاکم بر نظام ملی آمار منطبق بر اصول بنیادین آمار رسمی اصول و ارزش  
 هـای  تمرکز بر نیازهای موجود و نوظهور در نظام آماری مدرن مانند ابـزار و روش

 ؛های باز نوین تولید آمار و داده
 تولیـد آمـار رسـمی بـه ویـژه منـابع نوظهـور  مورد نیـاز تعیین و تفکیک منابع داده

 ؛ها های اداری و تبیین چگونگی دسترسی به آن ها و داده داده مانند مه
 ها و دسترسـی آسـان بـه آنهـا همـراه بـا  های مدون برای انتشار داده اصول و رویه

 ؛حفظ محرمانگی
 مدیریت کیفیت آمارهای رسمی با توجه به دیدگاه کاربران. 

هـای  رسمی در سطح ملی نیاز به برنامه سازی آمار رد مدرنُب عالوه بر قانون آمار، برای پیش
در راستای  های دیگری است که طبیعتًا و یا بخشنامه و مقررات اداری عملیاتیو   راهبردی

 هایی کـه در هـر نظـام ملـی آمـار ترین برنامه شوند. یکی از مهم قانون مزبور تهیه و ابالغ می
 ۲۳ی ملـی بـرای توسـعه آمـارهـاباید تهیه و منطبق با قوانین مذکور اجرا شـود راهبرد مدرن

طرح و برنامه کشور برای توسـعه نظـام  NSDS، منظور از ۲۱ طبق تعریف پاریساست. 
هـای اجـرای  های عملیـاتی و روش انداز، برنامـه راه، چشـم  ملی آمار است که شـامل نقشـه

طور  ی بایـد بـهیها در چنـین برنامـهتوسعه . در واقع در ]۱۹[ ها است (اقدامات اجرایی) آن
اجرایی بـرای عملیاتی و اقدامات های  سازی نظام آماری و برنامه واضح، راهبردهای مدرن

شامل هزینه و زمـان مـورد انتظـار، ذکـر کامل، یات ئها به همراه جز آنسازی و انجام  پیاده
  . ]۳۰[ شده باشد

 سازی آمار رسمی مدرنو اجزای سازنده های کلیدی  لفهؤم -۴
دیگـر  سازی آمار رسمی الزم است بـار های کلیدی در مدرن لفهؤبرای تعیین و یا شناسایی م

طور خالصه  سازی آمار رسمی که در ابتدای مقاله اشاره شد، یادآوری شود. به هدف از مدرن
  تولید محصوالت آماری باکیفیت، مقرون سازی آمار رسمی، ایجاد توانایی در هدف از مدرن

ی صرفه و با زمان کمتر است. در واقع بهینگی و کارآیی فرآیندهای تولید و انتشار آمارها به
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هـای  ی نظـامرو هـای پـیش هـای کـاربران و حـل چالشگویی بـه نیاز برای پاسـخ با کیفیت
با توجه بـه مفهـوم ال . ح]۱۶[ سازی آمار رسمی است آماری، هدف اصلی از مبحث مدرن

کلیـدی عملیـاتی های  برنامـهرئـوس راهبردهای کالن و با نگاه به سازی آمار رسمی و  مدرن
های  لفـهؤم عنوان بـهتـوان  زیر را می  لفهؤم پنجگذشته،  های برشمرده شده برای آن در بخش

  :]۲۲[ برشمردآمار رسمی  سازی مدرن ی دهنده کلیدی تشکیل
  

 ؛های سازمانی موضوعات و چارچوب 
   ؛و فناوری اطالعات برای تولید آمارها  روش  
 ؛ها داده های گردآوری ای و روش  منابع داده 
 ؛انتشارات و ارتباطات اثربخش  
 ی آماریاستانداردها. 
 

  های سازمانی موضوعات و چارچوب -۴-۱
آمـار  ی کننـده لفه موضوعات مرتبط با محیط سازمانی و ساختار یک سـازمان تولیـدؤاین م

نـد ا دهند عبارت لفه کلیدی را تشکیل میؤهایی که این م لفهؤدهد. زیرم رسمی را پوشش می
  از:

  منابع انسانیمدیریت  -۴-۱-۱
کـه  هـر سـازمان نیـروی انسـانی آن اسـت و یـک سـازمان بـرای آن ی ارزشمندترین سرمایه

در دستیابی بـه اهـداف  و بتواند وظایف خود را به بهترین شکل و با کارایی باال انجام داده
های مـدون بـرای مـدیریت منـابع  خود موفق باشد، نیازمند یـک اسـتراتژی دقیـق و برنامـه

بـر پایـه  طبیعتًاها،  و برنامهانسانی، از زمان استخدام تا بازنشستگی است. این استراتژی 
های  شــوند. ســازمان موریــت هــر ســازمان تهیــه و تنظــیم میأانــداز و م چشــمو متناســب بــا 

های ملی آمار نیز از این قانون مستثنی نیستند. فرای همه  ویژه سازمان آمار و بهتولیدکننده 
  ها وجــود دارد، ســازمان ی مــوارد عمــومی کــه در جهــت مــدیریت منــابع ســازمانی در همــه

HLG-MOS  های آمـاری  سـازماندر موارد زیـر را در خصـوص مـدیریت منـابع انسـانی
گهداشت انگیزه در کارکنان، گردش مـدیریت و نظـام ارتقـا، ایجاد و ن« برجسته کرده است:
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 »گهداشت نیروی متخصص و مورد نیازها، جذب و ن دانش، آموزش و توسعه مهارتمدیریت 
]۱۱[.  

  محیط کاری مناسب -۴-۱-۲
موریت و وظایف آن سازمان ایجاد أهر سازمانی متناسب با نوع ممحیط کاری مناسب در 

شود. در یک سازمان آماری ایـن محـیط از نظـر فیزیکـی شـامل سـاختمان، چیـدمان و  می
باید طوری طراحی و ایجاد شود که در فراهم کردن محیطی آرام و انگیزاننـده است که فضا 

همچنـین در ایـن مقولـه فرهنـگ ثر باشـد. ؤآوری کارکنـان مـ جهت افـزایش خالقیـت و نـو
. فرهنـگ ]۲۷[ سازمانی یک سازمان آماری نیز مهم بوده و نیاز به هدایت و مـدیریت دارد
های آمــاری از  تغییرپــذیری و مــدیریت ریســک آن، بــا توجــه بــه ماهیــت کــار در ســازمان

   .]۳۴[ زمان آماری مدرن استتوجه در یک ساموضوعات مورد بحث و قابل 

  و رهبری کارآمداثربخش توسعه مدیریت  -۴-۱-۳
ترین دلیل موفقیت و دستیابی آن سازمان به اهداف و  در هر سازمان مهم مدیریت اثربخش

ل گونـاگون و ئهای خود است. یـک مـدیر در یـک سـازمان آمـاری بـا مسـا موریتأانجام م
داشـتن  ،ترین ویژگی مدیر در یک سازمان آماری است. ابتدایی رو های متعددی روبه چالش

دانــش تخصصــی مطلــوب در زمینــه آمــار رســمی و آگــاهی مناســب از چگــونگی عملکــرد 
ثر میـان خـود و ؤفرآیندهای کاری و عملیاتی سازمان است. داشتن توانایی ایجاد ارتباط مـ

در یــک  ،مــدیر های یتهــد و حــس مشــارکت از دیگــر صــالحکارکنــان بــر پایــه اعتمــاد، تع
یـک مـدیر خـوب بایـد بتوانـد در در واقـع در چنـین سـازمانی  سازمان آماری مدرن اسـت.

  :ها پاسخگو باشد ه و در قبال آنداهای زیر را به نحو احسن انجام د مجموع، مسئولیت
 ؛به موقع با کیفیت باال ،کاری ی یک برنامه انجام رساندن به 
 ؛ها های بهبود و هدایت پیشرفت روش شناسایی ها، تشویق نوآوری 
 ؛ها های آن و پرورش توانایی ها تیم ، ایجادکارکنان در ساختن قابلیت 
 ؛تالش در جهت اهداف آنملی آمار و   مأموریت سازمان حرکت در راستای 
 ملی آمار  سازمان و راهبردهای ها ها و سیاست و ارتقاء ارزش ، ترویجحفظ. 
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 های گفته جود، بتواند از پس چالشماری در گذار از شرایط مواگر قرار است یک سازمان آ
، شده در ابتدای این مقاله برآید، نیازمند مدیرانی است که عـالوه بـر داشـتن تخصـص فنـی

هـای شخصـیتی  هـای شخصـی و ویژگی و موضوعی در آمـار رسـمی، دارای مهارت ای حرفه
ــن ویژگی UNECEباشــند. کمیســیون  ۲۴خــاص ــدیران، ای ــرای م ــا ب ــاب راهنم ــا و  در کت ه
  .]۹[ ، خالصه کرده است۱ جدول صورت بهها را  مهارت

  
  های شخصی مهم برای یک مدیر در سازمان آماری مدرن های شخصیتی و مهارت ویژگی -۱جدول 

  مهارت شخصی  ویژگی شخصیتی
  شنوا بودن  باورمندی و اعتبار

  متقاعدسازی  دار امانت
  کننده مذاکره  بینش

  نویسنده  قدرت تخیل
  سخنران شیوا  حساس و اعتناکننده

  دهنده ارایه  متعهد
  زبان خوش  با اخالق
  ها ها و مناقشه کننده اختالف حل  شجاع

  
هـای شخصـی و  های فنـی و تجربـی خـود بـا مهارت توانایی یـک مـدیر در تلفیـق تخصـص

ریزی، هدایت، حمایت، توسعه و نظارت به اهداف کاری  های شخصیتی که با برنامه ویژگی
ثر تجربیات و دانش به دست ؤگویند. در مدیریت م ۲۵ثرؤشده دست یابد را مدیریت م تعیین

آمده در هر مرحله مورد استفاده قرار گرفتـه و بـه کمـک پیشـبرد راهبردهـای کـالن سـازمان 
شـود اسـت کـه بـه رهبـری  یافتـه نامیـده می ثر تکاملؤیریت مخواهد آمد. چنین روندی، مد

وجود آمـده و مکمـل  منجر خواهد شد. رهبری قابلیتی است که در اثر ممارست و تمرین بـه
ثر خواهد بود. مدیران یک سـازمان آمـاری مـدرن، بـه ویـژه مـدیران ارشـد بایـد ؤمدیریت م

دارای ذهــن بــاز بــرای «، »منعطــف«، »تیزهــوش«رهبــران خــوبی باشــند. رهبــران خــوب 
نظرهای دیگران برایشان مهم است. در یـک سـازمان  بوده و» پاسخگو« و» یادگیری مداوم

ــالً ــری، عم ــاری عملکــرد رهب ــان«هــای  در حوزه آم ــری کارکن ــا«، »رهب ــری راهبرده و » رهب
  .۲۶متمرکز است» هدایت تغییر«و » هدایت ریسک«



 81    هاي آن آمار رسمي، مفاهيم، ابعاد و مؤلفهسازي  مدرن

119 - 67 صص ،1398بهار و تابستان  ،1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ........................   ........................  

های اجرایـی  ها و برنامـه چه گفته شد یک سازمان آماری مدرن بایـد سیاسـت با توجه به آن
فـوق  سـطرهایهـایی کـه در  مدون و مشخصی برای تربیـت رهبـران و مـدیرانی، بـا ویژگی

ها باید شامل آموزش و ارزیابی عملکرد پیوسته ایشان  برشمرده شد، داشته باشد. این برنامه
های مختلـف بـرای مـدیران، بـر اسـاس راهنماهـا و  لنیز باشد. تهیـه راهنمـا و دسـتورالعم

المللی آمار رسمی از دیگـر اقـداماتی اسـت  ای و بین های بومی و مراجع منطقه دستورالعمل
ویـژه  ه، بـیـک سـازمان آمـاری اصـلی هـای فعالیت فهرسـت منـد در صـورت نظام بهباید که 

  مراجعه شود. ]۹[ برای اطالعات بیشتر به مرجع گیرد. قرار، مدرن سازمان ملی آمار

  ساختار سازمانیمعماری و  -۴-۱-۴
سازی آمار رسمی، ساختار تشکیالتی و سازمانی نظام  ترین موضوعات در مدرن یکی از مهم

موتـور محـرک و  ویژه سازمان ملـی آمـار کـه آن است. بهون های آماری در آماری و سازمان
ر بـه سـاختاری بحـث در زمینـه سـاختار فعلـی و گـذا قلب تپنده هر نظام ملی آمـار اسـت.

ازی است. البته معمـاری و س مدرن ی از مباحث اصلی مقوله ،مطلوب در نظام آماری مدرن
بـوده  هـای هـر سـازمان موریتأهـا و م الیـتساختار سازمانی، موضوع مهمـی در انجـام فع

سـاختار سـازمانی همچنـین دارد.  سازمانی توجهی در رسیدن به اهداف و نقش قابلاست 
بنـدی  بـه اهـداف خـود گـروه کند که چگونه افراد در یـک سـازمان بـرای رسـیدن تعریف می

هـا را مشـخص  شوند. سلسله مراتـب سـازمان و چگـونگی گـردش کـار و انجـام فعالیت می
های سـازمانی متعـددی وجـود  در متون علمـی مـدیریت و در علـوم اداری، سـاختار کند. می

شـوند، در ادبیـات موضـوع مربـوط بـه آمـار رسـمی، سـه نـوع سـاختار  داشته و تعریف می
طور  آماری به های برای سازمان را» ۲۷مند و ماتریسی بخشی یا موضوعی، وظیفه« سازمانی

انجام شده نشان داده است کـه در  UNECEه توسط ای ک مطالعه. اند معمول برشمرده شده
حـالی  در مند دارنـد. ایـن وظیفه صورت بههای آماری، ساختاری  حال حاضر بیشتر سازمان
ها و مشـکالت امـروزی بـرای یـک  جوابگوی چالشتواند  میکه  یاست که بهترین ساختار

است که بر بستر ساختار ماتریسـی  ۲۸سازمانی فرایندگراسازمان آماری مدرن باشد ساختار
را سـاختاری  NSOتشـکیالتی یـک  سـاختار . اداره آمـار کانـادا]۸[ بهترین کارایی را دارد

منـد بـا مـدیریت ماتریسـی بـه وجـود آمـده  داند که از ترکیب ساختار موضـوعی و وظیفه می
هـا  چیـده و در درون آن )کارکرد(است. به این صورت که واحدهای اصلی بر اساس وظیفه 

 صـورت بههر فعالیت برای فرآیندهای کاری  . سپساند محور ایجاد شده هایی موضوع بخش
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برای اجـرای سـاختار فراینـدگرا در یـک سـازمان آمـاری،  .]۳[ شوند ت میماتریسی مدیری
ویژه در سازمان ملی آمار، باید ابتـدا وظـایف اصـلی (کارکردهـای عملیـاتی) را فهرسـت  به

(شــامل  تولیـد آمــار« موضـوع اصــلی چهــار ایــن وظـایف را درتـوان  طـور کلــی می بــهکـرد. 
 و انتشـار آمـار«، »ردازش)و پـ هـا دادهشناسایی نیازها، طراحـی، سـاخت ابـزار، گـردآوری 

مـدیریت فرآینـدها و «، »نفعان داخلـی و خـارجی) شامل (ارتباط با ذی ارتباطات مدیریت
شناسـی و تحلیلـی، مـدیریت  هـا، مطالعـات روش ه  (شـامل فراداد ۲۹های آمـاری ساخت زیر

مــالی،  پشــتیبانی و خــدمات (شــامل امــور«، )»و ارزیــابی ریزی، نظــارت کیفیــت، برنامــه
. شـایان ]۲۷[ بندی کـرد هدسـت» ت و توسعه منابع انسانی، امـور فنـاوری اطالعـات)مدیری

گـروه  ها با توجـه بـه شـمول عنـاوین زیر ه گفتن است در برخی منابع ممکن است تعداد گرو
اضـافه کـرده و » مور مـدیریتیا«ها یک گروه  بندی عنوان مثال در برخی گروه تغییر نماید. به

و  »ریـزی برنامـه«، »نفعـان داخلـی و خـارجی (روابـط عمـومی) با ذی ارتباط«اموری چون 
  . ]۳[ اند گروه آن تعریف کرده را زیر »ارزیابی«

  ۳۰مدیریت ریسک -۴-۱-۵
الزم است مورد توجه قرار سازی آمار رسمی  در فرآیند مدرن ترین کارکردهایی که یکی از مهم

بـا  سو از یک سازی، گیرد، مدیریت ریسک است. در واقع مدیریت ریسک در فرآیند مدرن
سـازی و انجـام تغییـرات در سـازمان  بـرای مدرن  گیری صـمیمفرآیند تها در  انتخاب اولویت

شناسایی، تجزیه  گر بااز سوی دیشود و  آغاز میتر آن نظام آماری)  آماری (و در شکل کلی
یابـد.  و مشکالت موجـود برسـر راه تغییـرات الزم ادامـه میو تحلیل و برطرف کردن موانع 
هایی که برای  ها و برنامه گذاری ن یک راهبرد در سیاستعنوا موضع مدیریت ریسک باید به

شـود  گرفته شود. توصـیه می ویژه در یک سازمان آماری) در نظر سازی آمار رسمی (به مدرن
باشـد کـه  HLG-MOSگـروه عملی لها بر اساس دسـتورا ریزی گذاری و برنامه این سیاست

  ذکر شده است. ]۳۴[ در مرجع

  برای تولید آمار ها و فناوری اطالعات روش -۴-۲
طــور مســتقیم بــا تهیــه و تولیــد  هــایی کــه بــه ســازی فرآینــدها و فعالیت مدرنلفــه بــر ؤایــن م

شـامل لفـه ؤکار دارند، تمرکـز دارد. ایـن م و سر(غیر از مرحله گردآوری) محصوالت آماری 
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هـا، و ابزارهـایی  هـا، روش ایجـاد اسـتانداردها، دسـتورالعمل ماننـدای از اقدامات  مجموعه
جایی که  شایان گفتن است از آن فرآیندهای تولید آماری است.برای ارتقای و بهبود کارایی 

لفه بر مرحله ؤاند این م ی متون مفهوم تولید آمار را شامل مرحله گردآوری نیز دانستهدر برخ
کیدگردآوری  هایی کـه ایـن  لفـهؤمزیرگیـرد.  قـرار می ای لفه جداگانهؤندارد و گردآوری در م تأ

   ند از:ا عبارتدهند  لفه کلیدی را تشکیل میؤم

  های نوین فناوری ها و ، روشابزار -۴-۲-۱
شـود، تـا  سازی آمار رسـمی اسـتنباط می ترین موضوعاتی که از مفهوم مدرن یکی از ابتدایی

انـد، اسـتفاده از  سـازی معنـی کرده جا کـه بعضـی بـه اشـتباه همـین یـک بعـد را از مدرن آن
فناوری اطالعات اسـت.  لکترونیک واهای نو در صنعت و تجارت  آوری، ابزار و روش فن

افـزاری و  پیدایش ابزارهـای نـرم ، این زمینهپیشرفت سریع و چشمگیر فناوری و دانش در 
بـرداری از  ، شرایط را بـرای بهرههای هر روزه ید، همراه با نوآوریجد افزاری متعدد و سخت

بـه  ها پردازش داده رسمی شامل طراحی طرح و تولید آمارمراحل ها و ابزارها در  این روش
گیـری از هـوش مصـنوعی، یـادگیری ماشـین و  کاربردهایی کـه بهرهخوبی فراهم کرده است. 

  ها هستند. اند از جمله همین نوآوری در تولید آمار رسمی پیدا کرده ۳۱رکوردها اتصال

  بهترین شیوه ویرایش اطالعات آماری -۴-۲-۲
تولیـد آمـار در فرآینـدهای عمـومی هـر تهیـه و تـرین مراحـل  ویرایش اطالعات یکی از مهـم

آمار است که نقـش کلیـدی در دقـت و صـحت آمـار تولیـد شـده دارد.  ی سازمان تولیدکننده
یک آمـارگیری معمـولی،  داد که در آن سال براینشان  ۲۰۰۰در سال  المللی تحقیقات بین
پیشــرفت . ]۱۷[ دهــد مــیهــا را بــه خــود اختصــاص  درصــد از تمــام هزینــه ۴۰ویــرایش تــا 

های آمـاری در ایـن  ازمانهای نوینی را برای س آوری و دانش در این زمینه ابزار و روش فن
را در  ۳۲هـا مدل عمـومی آمـاری ویـرایش داده HLG-MOS گروهزمینه فراهم کرده است. 

هـا و اطالعـات آمـاری تهیـه  عنوان یک راهنما برای ویـرایش و جـانهی داده به ۲۰۱۵سال 
دیگـری  افزارهای مخصـوص و متعـدد ها و نرم شیوههمچنین در این رابطه . ]۷[ کرده است
کـه اسـت شـده ارایـه  هـای آمـاری سـازمان تهیـه و بـرای ها  ه ویرایش و جانهی داد نیز برای
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گاهی و آشنایی بیشتر  نام برد. ۳۳Survey Processor, GEIS از جملهتوان  می  دربرای آ
   مراجعه شود. ]۳۲[ مرجعبه ین زمینه ا

  ۳۴سازی مدرن بلوغبرداری از مدل  توسعه و بهره -۴-۲-۳
ــم ــی از مه ــروه  یک ــه گ ــداماتی ک ــرین اق ــتای مدرن HLG-MOSت ــام و  در راس ــازی نظ س

های عمـومی اسـتاندارد  مـدل بهتهیه استاندارهایی است که  انجام داده، های آماری سازمان
سـازی و  مطابق ادبیـات مـدرنکه  اند معرفی شده فلسفه ها با این . این مدلهستندمعروف 

ها  شود و این مـدل وکار نگاه می کسب عنوان به محصوالت آماری به تولید ،در رویکرد نوین
های  هـا مـدل دهنـد. بنـابراین بـه آن ارایـه می وکار کسـبهایی برای مـدیریت ایـن داستاندار

کـار آمـاری  و های کاری)، برای مـدیریت کسـب (در برخی منبع چارچوب عمومی استاندارد
آمـار رسـمی بـه شـمار  سـازی بنـای مدرن عنوان زیر ها به مدلدر واقع این  شود. می نیز گفته 

قشـه راهـی بـا ، نسـازی مدرن بلـوغمـدل دهـد.  این مفهـوم را نشـان می ،۳ روند. شکل می
هـای عمـومی  هـای سـازمانی از طریـق اجـرای ایـن مـدل تمرکز بر چگـونگی ایجـاد قابلیـت

 ی دهنده تشکیلسازی آماری است. چهار مدل عمومی اصلی  کلید مدرن عنوان بهاستاندارد، 
هـا در  مـدل عمـومی فعالیت، ۳۵وکـار آمـاری مدل عمـومی فرآینـد کسـب، MMM مدل در

 ۳۸معمـاری مشـترک تولیـد آمـاری و ۳۷مـدل عمـومی اطالعـات آمـاری، ۳۶سـازمان آمـاری
یــا مــدل ، ۳۹های عمــومی دیگــری از جملــه چــارچوب مشــترک فــراداده البتــه مــدل .هســتند

کـه بـرای افـزایش کـارایی و  وجـود دارنـدها نیز  و مانند این ۴۰ها سازی داده ابتکاری مستند
واقـع یـک ابـزار خودارزیـابی  این مدل در روند. کار می به MMM مدل ارتقای سطح بلوغ
از میـان  ، رهـای تعیـین شـدهاد تا سطح بلـوغ خـود را بـر اسـاس معیکن به سازمان ارایه می

حـال بـر اسـاس همـین ارزیـابی،   عین مذکور، ارزیابی کند. درچهار مدل عمومی استاندارد 
 بـرای انجـامهـای مشـخص و ابزارهـای پشـتیبان،  نقشه راهـی شـامل روش MMM مدل

دهـد. ایـن  رسیدن به سـطوح بـاالتری از بلـوغ سـازمانی ارایـه می در راستای اقدامات الزم
شـوند. بـه  هـا انجـام می  آن های عمومی و برای اجرای هر چه بهتـر  ها با توجه به مدل اقدام

بـرای انجـام خـود ارزیـابی بلـوغ، بـر اسـاس  کاری ویژه شود که یک گروه شدت توصیه می
منـد ایـن فعالیـت را  نظام صـورت بهه و دشموجود این مدل در سازمان تشکیل راهنماهای 

های خـود ارزیـابی  گزارش .ارایه دهد نهای معی های منظمی را در قالب انجام داده، گزارش
شده سازمان، با تمرکز بر حل مشـکالت مشـاهده شـده  بلوغ ضمن تعیین سطح بلوغ مدرن
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شــود ســازمان بــه ســطح بــاالتری از بلــوغ در  هــا، موجــب می هــا و رفــع آن بــر اثــر گزارش
   مراجعه شود. ]۱۳[ برای اطالعات بیشتر به مرجع شدگی دست یابد. مدرن

  ۴۱محرمانگی آماری و جلوگیری از افشا -۴-۲-۴
کیـداصل هفتم از اصول بنیادین آمار بـر محرمـانگی آمارهـا  کنـد. مطـابق ایـن اصـل  می تأ

های اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه شـدت محرمانـه هسـتند و تنهـا بایـد بـرای  داده اساسی
اعتماد و پـذیرش  جلبهای آماری استفاده شوند. این اصل یک الزام اساسی برای  استفاده
. در یـک ]۲۸[ داردهـای دقیـق و بـه موقـع  داده است که نقش اساسی در گردآوری عمومی

های اجرایــی مــدون و  راهنماهــا و دســتورالعملبایــد ضــمن وجــود ســازمان آمــاری مــدرن 
ــر اســاسم ــین شــخص ب ــا بهر اســتانداردهای ب ــه ه المللــی و ب ــری از ب ها و  روزترین شــیوه گی

از مرحلـه  ،هـا برای حفـظ محرمـانگی دادهکارهای عملی و مستمری  و ساز های فنی، روش
   .]۶[ طراحی و اجرا شودنخستین گردآوری تا انتشار محصوالت، 

  

  MMMمدل مفهومی  - ۳شکل 
 ها های گردآوری داده ای و روش  منابع داده -۴-۳

هــای اساســی کــه طــی  یکــی از چالش طورکــه در ابتــدای ایــن مقالــه گفتــه شــد اصــوالً همان
 هسـتند موضـوعهای آمـاری بـا آن روبـه رو  طور روزافـزون، سـازمان های گذشته و به سال

دن مبحـث شـ مطـرح اصـلی یکـی از دالیـل پدیدار شدن منـابع داده جدیـد اسـت. در واقـع
تر شـدن سـاختار جوامـع  . همچنین پیچیـدهبوده است سازی پاسخگویی به این چالش مدرن

کـردن منـابع   پیدا بنابراینتر کرده است.  گویان را دشوار روز، دریافت داده از پاسخ نیز روزبه

 شدهآمار رسمی مدرن

CSPA 

GSI
GAMSO 

ها روش  فناوری 

GSBPM 
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متناســب بــا پیشــرفت  ،هــا های جدیــدتر گــردآوری داده شــیوه اســتفاده از جدیــد داده و نیــز
عنوان یک  بهلفه ؤاین مبه شدت احساس شده و لذا  یی،پاسخگو بارکاهش برای تکنولوژی 

لفـه کلیـدی را تشـکیل ؤیی کـه ایـن مها لفهؤمطرح است. زیر مسازی  در مدرنلفه کلیدی ؤم
  ند از: ا دهند عبارت می

  ای جدید منابع داده -۴-۳-۱
ها برای  آمده از یک سوی گردآوری داده هایی که در جوامع امروزی پیش تغییرات و دگرگونی
حـال کـاهش  های زیـاد و در عین های سنتی را با صـرف زمـان و هزینـه تولید آمار به روش

گیـری از منـابع جدیـدی را فـراهم کـرده  است و از سوی دیگر امکان بهره رو کرده روبه دقت 
  ها هستند.  داده یکی از این منابع آن مه است.

های گذشته منجر بـه تولیـد حجـم  پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات در سال
، در شبکه اینترنـتهایی که  ها گویند. داده داده ها شده که به اصطالح به آن مه از داده انبوهی

های الکترونیکــی بــانکی و  هــای همــراه، شــبکه هــای متعــدد، تلفن فضــای مجــازی، دوربین
هـا  هایی از ایـن دسـت داده شـوند، نمونـه ها هر روزه تولید می های مالی و مانند این تراکنش

شناسـی و نیازهـای  هـا در تولیـد آمارهـای رسـمی، روش هستند. لـزوم اسـتفاده از ایـن داده
بـرای  .]۱۲[ های اساسی یـک سـازمان آمـاری مـدرن اسـت ونی مورد نیاز آن از چالشقان

، ۲۰۱۴و پنجمین مجمع عمـومی کمیسـیون آمـاری سـازمان ملـل، سـال   بار در چهل اولین
بـرای تولیـد  مهـم یـک منبـع داده عنوان بـهتواننـد  ها می داده طور رسمی اعـالم شـد کـه مـه  به

های ملــی آمــار و ســایر تولیدکننــدگان آمــار رســمی مــورد  اطالعــات آمــاری توســط ســازمان
. در پی این تصمیم و برای تسریع در روند مطالعه و پژوهش بـرای ]۲۹[ استفاده قرار گیرد

کــارگیری  ههــای الزم بــرای بــکار و هــا و ســاز شناســایی ابعــاد موضــوع و پیــدا کــردن روش
را  ۴۲»ها بــرای آمــار رســمی داده کــارگروه جهــانی مــه«ها در آمــار رســمی، کمیســیون  داده مــه

های مجمـع  های این کـارگروه در نشسـت تشکیل داد و پس از آن گزارش مطالعات و اقدام
یکـی عنـوان  همواره بهرسمی،  آمارالمللی  و سایر مجامع معتبر بینعمومی کمیسیون مزبور 

کـه  هـا عـالوه بـر آن داده مـهشـایان گفـتن اسـت مطرح بوده اسـت.  ترین دستور کارها از مهم
د، نـکـار روه ای برای تولید اطالعـات آمـاری بـ منبع اصلی داده عنوان بهد به تنهایی نتوان می

 بـرای نیـزهـای اداری را  و یـا داده ۴۳ها ای مانند آمارگیری قابلیت ترکیب با سایر منابع داده
یـک پدیـده نوآمـد در زمینـه آمـار رسـمی،  عنوان بـهها  داده د. با این وجود مـهندار تولید آمار
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های  ها و مخاطراتی را نیز بـرای سـازمان ها، چالش ای از فرصت ضمن ایجاد طیف گسترده
 ]۱۴[و  ]۱[هـای  مرجع رای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن موضـوع بـههمـراه دارد. بـملی آماری بـه 

  مراجعه شود.
 های اداری یا منابع ثانویـه مهم برای استفاده در تولید آمار رسمی داده ای از دیگر منابع داده

های مختلف بـرای انجـام و  هایی هستند که توسط بنگاه ی اداری دادهها دادههستند.  ۴۴داده
هـا منـابع ثانویـه  شوند. به همین دلیل نیز بـه آن میایجاد و نه به قصد تولید آمار  اداره امور
تواند ضمن افزایش سـرعت و کیفیـت  ها در تولید آمار می ده از این دادهشود. استفا گفته می

بایــد ها نیــز شــود. در یــک ســازمان آمــاری مــدرن  آمارهــا، منجــر بــه کــاهش شــدید هزینــه
های فنی و ابزارهای مناسب برای استفاده از ایـن  ها، روش دستورالعمل ،های قانونی زمینه
هـای  ای به ویژه اگر بـا سـایر روش این نوع منابع جدید داده .شته باشدوجود دا ها دادهنوع 

عـد سـازی تولیـد آمـار در ُب مـدرن سـوی بهلو ج ، گـامی بـزرگ و روبـهآمارگیری ترکیب شـوند
   .وجود خواهند آورد های گردآوری داده به روش

  گویان رفتار با پاسخ -۴-۳-۲
مهم گویان یکی از منابع  های مدرن در هر حال، پاسخ های سنتی و چه در روش چه در روش
 بر بناشود.  نیز گفته می ۴۵کنندگان داده مینأدر برخی منابع به ایشان تهستند.  ها تولید داده

نفع اصلی شناخته شده و مانند یـک  عنوان یک ذی این در یک سازمان آماری مدرن باید به
 این همیشه باید رفتارها و روند همکاری ایشـان زیـر بر ها رفتار شود. بنا با آنشریک مهم 

های  نظر بوده و مورد تحلیل منظم قرار گیرد. بـرای ایـن کـار بایـد راهنماهـا و دسـتورالعمل
گـویی از دیگـر  منظم و مدون وجود داشته باشد. آموزش و افزایش تجربـه ایشـان در پاسـخ

ازمان آمــاری مــدرن مــورد توجــه بــوده و بــرای آن هزینــه و اقــداماتی اســت کــه در یــک ســ
  شود. ریزی می برنامه

  ها داده ها و ابزارهای نوین گردآوری روش -۴-۳-۳
تولیـد  هـا در طراحـی و پـردازش دادهمراحل  یک سازمان آماری مدرن، در طور که در همان
 ،نیـزهـا  دادهگـردآوری   رحلهمدر الزم است های نوین بهره جست،  اید از ابزار و روشب آمار

 هوشـمند، های همـراه د. ابزاری ماننـد گوشـینگیر مورد استفاده قرارهای نوین  و روشابزار 
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هـای الکترونیکـی از ایـن دسـت هسـتند. رواج هـر چـه  پرسشـنامهیا کامپیوترهای جیبی و 
ــتر آمارگیری ــه روش بیش ــی از جمل ــی و اینترنت ــای تلفن ــات  ه ــردآوری اطالع ــوین گ ــای ن ه

و بـر  ۴۶شـکل متمرکـز داده بـه گردآوری ،لفهؤنکته دارای اهمیت در خصوص این م . هستند
 شود. بر وری فرآیند تهیه وتولید آمارها می های یکپارچه است که منجر به بهره اساس روش

ازی سـ مدرندر  ،های متصل داده و شبکه ملی اطالعات همین اساس است که ایجاد پایگاه
  .استفراوان آمار رسمی مورد اهتمام 

  اثربخشارتباطات و  اتانتشار -۴-۴
هـا اسـت. در ایـن مرحلـه اسـتفاده از فنـاوری  پس از مرحله تولید آمارها، مرحله انتشـار آن

سـازی آمـار  مدرنلفه اساسی در ؤگیری از دانش ارتباطات، یک م هرهبپیشرفته اطالعات و 
  ند از: ا دهند عبارت لفه کلیدی را تشکیل میؤاین م هایی که لفهؤزیرم است. رسمی

  ی نوین انتشاراتی و ارتباطیو ابزارها ها روش -۴-۴-۱
دنیای امروز دنیایی است که پس از سپری شدن عصر اطالعات تبدیل به دنیای ارتباطـات 

و ابـزار نـوین شده است. بدیهی است که سازمان آمـاری مـدرن نیـز بایـد از ایـن امکانـات 
برداری نماید. افـزایش انتشـارات الکترونیکـی، حضـور فعـال در  هبهرانتشاراتی و ارتباطی 

ها از جمله اقداماتی است کـه  ، استفاده از انواع رسانهفضای مجازیهای اجتماعی و  شبکه
ویژه سـازمان ملـی آمـار مـورد توجـه قـرار  های آماری به های سازمان گذاری باید در سیاست

 انتشار و های نوین روشو پیدا کردن گرفته و برای آن برنامه مشخص تدوین شود. مطالعه 
ر کردن آمار ارایـه شـده در مجـالت، ت بخشی و جذاب های معنی رسانی آماری و شیوه اطالع

در الزم اسـت است کـه  های دیگری اینفوگرافیک، از جمله فعالیت ی شیوهمانند استفاده از 
ـــر اســـاس راهنماهـــا و دســـتورالعملســـازمان آمـــاری مـــدرن  و انجـــام های مشـــخص  ب

لفه این است که یـک سـازمان آمـاری ؤیکی از نکات دارای اهمیت در این م شود. پیگیری 
را نیـز عـالوه بـر  ۴۷مدرن باید این امکـان را داشـته باشـد تـا نیازهـای اختصاصـی کـاربران

انتشارات معمول و تقویمی خود، به آسانی و به سرعت بر اسـاس قـوانین و البتـه بـا اخـذ 
یکی  ،های علمی و جامع از کاربران نظرسنجی. مین نمایدأهزینه الزم از کاربران مورد نظر ت



 89    هاي آن آمار رسمي، مفاهيم، ابعاد و مؤلفهسازي  مدرن

119 - 67 صص ،1398بهار و تابستان  ،1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ........................   ........................  

ان های اصـلی یـک سـازم مند باید در فعالیت م پیوسته و نظا صورت بهاز اقداماتی است که 
  ویژه سازمان ملی آمار مدرن، قرار گیرد. آماری، به

  ۴۸های باز داده -۴-۴-۲
ویژه از سال  های گذشته به در سال مدرن آمار رسمی نظام ی باز درها دادهامکان استفاده از 

 ۲۰۱۷در سـال همچنـین ایـن موضـوع . ه اسـتمورد بحث مجامع علمی قرار گرفت ۲۰۱۳
در کیـپ تـاون مطـرح  ۴۹سازمان ملـل  در مجمع جهانی دادهطور رسمی  به بار نخستینبرای 

گانه مصـوب ایـن مجمـع کـه بـه اقـدامات  هـای شـش شد. در راهبرد دوم از مجموعه راهبرد
ن آمـار سـازمان ملـل سـیوییید کمأه و مورد تمشهور شد ۵۰ها جهانی برای توسعه پایدار داده

هـا  بـاز اشـاره شـده اسـت. ایـن اقـدامی ها داده، به چند اقدام در خصوص دان نیز قرار گرفته
هـای مربـوط بـه  های بازنگری اصول اساسی آمار رسمی برای گنجاندن جنبـه روش«شامل 
ی هـا دادههای ملی آمار از موضـوع  هایی برای حمایت نظام شناسایی روش«، »ی بازها داده

ذیرش های ملـی آمـار بـرای پـ سـازمان تشـویق«و » باز مطابق با اصول اساسی آمار رسمی
» منـدی کـاربران از مزایـای آن اطمینـان از بهره ی بـاز وهـا دادههای مربوط بـه  دستورالعمل

کمیسـیون  نهـم کار نشست چهـل و ی باز در دستورها دادههستند. بر همین اساس موضوع 
های ملـی آمـار توصـیه شـدند تـا ضـمن  گرفـت و سـازمان ، قـرار۲۰۱۸سازمان ملل، سال 

(به ويژه اصـول  های الزم، منطبق بر اصول بنیادین آمار ستورالعملفراهم آوردن قوانین و د
گیری کاربران از این نـوع  )، امکانات و بسترهای فنی مورد نیاز را برای بهره۷ و ۱ ،۳، ۶

  فراهم آورند. ها  داده

  نفعان اجتماعی، سواد آماری و ارتباط با ذیی  سرمایه -۴-۴-۳
 ی موضـوع سـرمایهویکرد نـوین مـورد توجـه قـرار گرفتـه، یکی از موضوعات مهمی که در ر

ویژه سازمان ملی آمار اسـت کـه اعتبـار آمارهـای رسـمی  های آماری و به اجتماعی سازمان
 ی تولیدشده درون یک نظام آمـاری بـه شـدت بـه آن وابسـته اسـت. بـرای افـزایش سـرمایه

د نظام مدیریت کیفیت، ارایـه ایجا«از جمله متعددی ها و راهنماهایی  اجتماعی البته توصیه
برخـی  ی و انـدازه هـا تولیـد آمارو رونـد های مناسب از چگونگی  توضیح ها همراه با فراداده
وجود دارد. با » ها ادین آمار رسمی و مانند اینهای کیفیت، رعایت دقیق اصول بنی شاخص
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در یک  و مدونمعین در قالب چارچوب  ،نفعان با ذی مند نظام مدیریت ارتباطاین وجود، 
 اسـتوری سـازمان  ی در افزایش کارایی و بهـرهدارای اهمیت بسیار ،سازمان آماری مدرن

بندی  و دسـتهشناسـایی  اجتماعی نیز خواهد شد.ی  که بدون شک منجر به باالبردن سرمایه
هریـک از  هـای متناسب با ویژگی مؤثرو مهندسی ارتباط  (تهیه ماتریس ذینفعان) ذینفعان
 به طور برجسـته موجـود باشـند.که باید در چارچوب مزبور  هستندمواردی ز جمله ا ایشان،

نظــام آمــاری برشــمرده اســت کــه نفعــان  چهــار دســته کلــی بــرای ذی ،۲۰۱۶ کیریگــا ســال
سسـات آموزشـی و ؤو م آمارکنندگان داده، کاربران  مینأتولیدکنندگان داده، ت«از  اند عبارت

کیدنفعان سازمان آماری (با  . اداره آمار کانادا ذی]۱۵[ »پژوهشی بر سازمان ملی آمـار)  تأ
کننــده بودجــه، دولــت و  مینأهای ت سســهؤ، مآمــار کننــدگان داده، کــاربران مینأت«را شــامل 

دانسته ها  رسانه سسات خارج از دولت که مرتبط با آمار وؤنهادهای حاکمیتی، مجامع و م
  .»است
های مشـخص بـرای  داشتن برنامهنفعان،  ثر با ذیؤتقویت ارتباط م یراستا این و در بر بنا

(ماننــد برگــزاری ســمینار، تهیــه جــزوه آموزشــی،  ایشــانافــزایش ســواد آمــاری هــر یــک از 
هـای  رو) و در مجموع برای کل جامعه که در قالب دسـتورالعمل و رویـه در وهای ر نشست

  آمـار مـدرن، ارتبـاط بـا رسـانه،ملـی شوند، ضـروری اسـت. در سـازمان  اجرایی متبلور می
نظـر،  و هـدایت آن در جهـت راهبردهـا و اهـداف مـورد نفعـان اصـلی عنـوان یکـی از ذی هب

نفعان اصـلی بـرای  ذییکی دیگر از  است. دقیقهای  برنامه وجودگذاری و  نیازمند سیاست
در اصـول  المللـی آمـار هسـتند. و بـینای  منطقهمرجع های  سازمان یک سازمان ملی آمار،

تنها در یک اصل اختصاصی (اصـل  المللی نه های بین بنیادین آمار رسمی، اهمیت همکاری
کیداصل نهم) مورد  دهم) بلکه در سایر اصول نیز (مانند واقع شده اسـت. در یـک نظـام  تأ

ها و اسـتانداردهای  رالعملآماری مدرن ضرورت این ارتباط نه تنها بـرای اسـتفاده از دسـتو
تضــمین پایــداری و  ،مـداوم عنـوان راهــی بــرای افـزایش دانــش، یــادگیری کــه بــهآمـاری، بل

هـا  های تازه از طریـق اشـتراک دانـش و همکاری روزآمدی نظام تولید آمار و ایجاد ظرفیت
المللی باال  واقع ارتباط بین یابد. نکته جالب توجه این است که در دو یا چند طرفه تبلور می

اجتمـاعی  ی می دانش، به افـزایش سـرمایهئاد تضمین اجرای دادر یک نظام آماری، با ایج
  شود. داخلی نیز منجر می
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  استاندارهای آماری -۴-۵
کیـداستفاده از استانداردهای آماری در اصل نهم از اصول بنیادین آمار مورد  قـرار گرفتـه  تأ

جـامع از  ای آمـاری) بـه مجموعـه المللی های (بین اسـتاندارد OECDمطابق تعریف است. 
هـای  کنـد کـه توسـط سـازمان المللـی اشـاره مـی های بـین راهنماها و توصیه ،ها دستورالعمل

نخسـت ایجـاد  ی لـهههدف از استانداردهای آماری در و. شود تهیه شده، گفته می المللی بین
و هماهنـگ ارائـه یـک چـارچوب مشـترک  بـاهای سازگاری است که  بندی تعاریف و طبقه

هـا و اطالعـات آمـاری، بـا ایجـاد درک و فهـم یکسـان،  دادهسـازماندهی  آوری و برای جمع
های الزم  المللی، همراه بـا مقایسـه ای و بین ها را در سطح ملی، منطقه امکان استفاده از آن

هایی،  کـردن راهنماهـا و دسـتورالعمل  فراهم آورد. دیگر کارکرد استانداردهای آماری، فراهم
سـر جهـان های آماری در سرتا تا همه سازمانالمللی، است   بین در قالب مشترک و در ابعاد

در راه افـزایش کیفیـت آمارهـا در سـطوح  ،با همو هماهنگ راستا  ها و هم با استفاده از آن
تـوان در  را مـیتعریف اسـتاندارهای آمـاری  بر المللی گام بردارند. بنا ای و بین ملی، منطقه

های  هـا و شـیوه روش«و » تعـاریف و مفـاهیم«، »آمـاریهای  بنـدی طبقـه«دسته اصـلی سه 
  .۵۲بندی کرد دسته» ۵۱فنی

هـای آمـاری و تولیـد آمـار  طور که از گذشته نقش مهمی در نظام استانداردهای آماری همان
شـمار  لفه کلیدی بهؤای داشته و م رسمی داشته، در یک نظام آماری مدرن نیز نقش برجسته

و  ها ی هستند که برای ایجاد درک و فهم بهتر از دادهاتیا اطالع  ها نیز داده ها فراداده رود. می
تولیـد و برای آمارهـای ها  شوند. در واقع تهیه و ارایه فراداده ارایه می دیگرآماری اطالعات 

 یک اصل مهم و در نظـام مـدون و مطـابق عنوان بهی مدرن، نظام آمار یک درشده  منتشر
   .شود انجام و مدیریت میهای معین  استاندارد

های کاری مانند چارچوب کیفیـت و  در قالب چارچوب برخی دیگر از استانداردهای آماری
هـا  عمـومی و اسـتانداردهای انتشـار و ماننـد این وکار کسـبمـدیریت  های عمـومی یا مدل

قـرار های فنـی)  هـا و شـیوه (روشدر دسـته سـوم بندی باال  شوند که مطابق طبقه مطرح می
بنــای  زیر عنوان بــهاســتانداردها  هــای فــراوان ایــن و کاربردبــا توجــه بــه اهمیــت  .گیرنــد مــی
هـا اشـاره  آنتـرین  برخـی از مهـمدر این بخش بـه اختصـار بـه  ،سازی آمارهای رسمی مدرن
ــوان چارچوبشــود می ــه از عن ــن مقال ــن پــس در ای ــوع از  . از ای ــن ن ــرای ای ــاری ب ــای ک ه

  کنیم.  استفاده می نیزاستانداردهای آماری 
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های عمومی و پایـه کـه بایـد مبنـای کـار در نظـام ملـی آمـاری ایـران قـرار گیرنـد  چارچوب
  از: اند عبارت
 ۵۳چارچوب مشترک فراداده 
 ۵۴ استانداردهای تبادل داده و فراداده 
 ۵۵ها استاندارد مستندسازی ابتکاری داده 
   ۵۶چارچوب مدیریت کیفیت آماری 
 ۵۷استانداردهای انتشار  
  ۵۸آماری وکار کسبمدل عمومی فرآیند  
 ۵۹های سازمان آماری مدل عمومی فعالیت  
 ۶۰ مدل عمومی اطالعات آماری 
 ۶۱ی مشترکمعماری تولید آمار 

  هچارچوب مشترک فراداد -۴-۵-۱
های آماری که همه اسـتانداردها  هدیافته و عام برای فرادا موضوع تهیه یک چارچوب توسعه

در خالل نشست کـاری  ۲۰۰۴در سال  ،ها را پوشش دهد پیوند با فراداده و مطالب مهم در
  سـازمان همکـاری«و  »اداره آمـار اروپـا«، »UNECE«مشترک بـا حضـور نماینـدگانی از 

 ،تعـاریف های پیش از آن که در طول سال طرح شد. با توجه به این »برای اقتصاد و توسعه
وجـود یـک  شده بود، ضرورتها پیشنهاد  فرادادهمدیریت  برایهای مختلفی  مفاهیم و مدل

ــتورالعمل ــا و دس ــتانداردها، راهنماه ــه اس ــه در آن هم ــه ی الزمها چــارچوب جــامع ک طور  ب
های آمـاری  ها نیز معلوم باشد، احساس شد تا سـازمان و ارتباط آنه گردآوری شده یکپارچ

بـرای ایجـاد درک و هـا  دادهبه کمک آن بتوانند به تولید و مدیریت هرچه بهتـر و کـاراتر فـرا
پردازنـد. بنـابراین از همـان سـال هـا ب تحلیل درست از آمارهای تولیدی و چگونگی تهیه آن

CES  ها از کارشناسان ارشد سـه نهـاد اشـاره شـده در بـاال گروه راهبری فرادادهبا تشکیل ،
 عنوان بـه CMF سـاختار نهـایی چـارچوب. نـداقدام کردجامعی ی تهیه چنین چارچوب برا

های آمـاری و بـه  سـازمانهـا در  یک استاندارد جامع برای ایجاد و مدیریت سیسـتم فراداده
ارایـه و مـورد تصـویب کمیتـه راهبـری و سـپس  ۲۰۱۱های ملی آمار در سال  ویژه سازمان

CES تعـاریف، «، »در بستر سـازمانها  فراداده«اصلی بخش  ۴ز قرار گفت. این ساختار ا
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 و» وکــار آمــاری هــا و مــدل عمــومی کســب فراداده«، »و اســتانداردهاها  مفــاهیم، مــدل
نقش ساختار و چگـونگی نظـام  نخست،در بخش  تشکیل شده است.» مطالعات موردی«

ــراداده در درون ســازمان آمــاری و جایگــاه آن در ســاختار تشــکیالتی آن بحــث  مــدیریت ف
المللـی مـرتبط و  اسـتانداردهای بـینل فنی و مفاهیم اصـولی و ئشود. بخش دوم به مسا می
در . پـردازد مـی DDIو  SDMX ويژه استانداردهای بهبا موضوع مدیریت فراداده پیوند  هم

شـود. در ایـن بخـش  توضـیح داده می GSBPMمدل ارتباط این چارچوب با  ،بخش سوم
کید مختلف  مراحلپیشرفت زمان با  شود که در حالت استاندارد، تولید فراداده باید هم می تأ
طـور کـه از نـام  م نیز همانروند. بخش چهاهر مرحله تهیه شدر تفکیک  هبو  وکار کسبمدل 

پـردازد. بـرای  هـا و تجربیـات عملـی دیگـران مـی ها، مثال آن هویدا است بـه معرفـی نمونـه
 مراجعه شود.  ]۳۳[به مرجع  CMFدر خصوص چارچوب مطالعات بیشتر 

  استانداردهای تبادل داده و فراداده -۴-۵-۲
سـت کـه بـا ا ها ای از اسـتانداردها، راهنماهـا و دسـتورالعمل این چارچوب شامل مجموعـه

سازی تبادل اطالعات  آساننیز و ها  فرادادهسازی فرآیندهای تولید و انتشار  هدف استاندارد
  ،SDMXنهـاد المللـی و کشـورهای عضـو  های بین میان سـازمانمربوط به آمار تولید شده 

ایجاد شده است. بـا توجـه بـه نیـاز  XMLقالب فرمت در  قابل ارایهو  مند نظام صورت به
هــای آمــاری در ســطح ملــی،  روزافزونــی کــه بــرای همــاهنگی و انســجام بیشــتر در فعالیت

زمینـه آمـار المللی فعال در  ای و جهانی احساس شد، هفت سازمان مهم و مرجع بین منطقه
، ۶۴روپـا، اداره آمـار ا۶۳، بانک مرکزی اروپـا۶۲المللی های بین بانک پرداخت«رسمی شامل 
بـرای اقتصـاد و توسـعه، بخـش آمـار سـازمان   ، سازمان همکاری۶۵المللی پول صندوق بین

را در  SDMXاولین نسخه از اسـتاندارهای سیس نهادی، أضمن ت» ۶۶ملل و بانک جهانی
 ۶۷توسـط سـازمان جهـانی اسـتاندارد ۲۰۰۵میالدی منتشر کردند کـه در سـال  ۲۰۰۴سال 

(ISO)، در حال حاضـر . استانداردهای تخصصی در زمینه آمار رسمی پذیرفته شد عنوان به
و البتـه در  منتشـر ۲۰۱۱است که در سـال  SDMX2.1آخرین نسخه از این استانداردها 

یــک اســتاندارد عمــومی و جــامع  عنوان بــهســازمان جهــانی اســتاندارد آن را  ۲۰۱۳ســال 
ویژه تمرکز این استاندارد بر توضیح مراحلی است که  المللی به رسمیت شناخته است. به بین

افتد. همچنین توضـیح در  ها برای تولید آمار اتفاق می ها و ویرایش آن پس از گردآوری داده
یـل وجـودی ایـن از دیگـر دال ۶۸هـای تجمیعـی و داده هـا داده خصوص چگـونگی تولیـد کـالن
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کننـده ایـن  ای ولـی مهمـی کـه توسـط بنیـاد تهیـه از دیگـر اقـدامات حاشـیه استاندارد است.
آمــار رســمی بــرای توضــیح اصــطالحات و  ی نامــه انجــام شــده اســت، تهیــه واژهاســتاندارد 

  های فنی پرکاربرد در این مقوله است.  هواژ

  ها دادهابتکاری استاندارد مستندسازی  -۴-۵-۳
هـا  از داده درک بهتر و برای توضیحالمللی،  نوان یک استاندارد بینع وب کاری بهچارچاین 

اول این  ی اند، ایجاد شده است. نسخه ه که از طریق آمارگیری به دست آمد ۶۹هایی داده ریزو 
 ایــن اســتاندارد توســط اتحادیـــه و پـــس از آن، منتشــر شــد ۱۹۹۹اســتاندارد در ســال 
 . ایـن اتحادیـهشـود ) توسـعه داده می۲۰۰۳سـیس سـال أ(ت ۷۰هـا داده مستندسازی ابتکاری

المللــی اســت. ایــن  های معتبــر بین پذیرفتــه شــده توســط ســازمانعلمــی جهــانی و گروهــی 
، توضیحات کامل و جامعی از ساختار، چگونگی گـردآوری و SDMXاستاندارد نیز مانند 

هـا ضـروری اسـت. همچنـین  آنتحلیـل  کند کـه بـرای کشـف، درک و ارایه میها  ایجاد داده
کنـد. سـاختار ایــن  هـا فــراهم مـی داده هـا و فـرا ثر ایــن دادهؤگذاری مـ اشـتراک ی بـرایبسـتر

سـازی  پیاده و هافـزاری تهیـ های نرم تمسـسی بـه شـکلراحتـی ه کـه بـ استاستاندارد طوری 
 XML ،CSV ،SAS ،SPSSهـــایی ماننـــد  در قالـــب فرمتهـــای را  و فرادادهشـــود  می

ــ مستند ــانی نم ــل دســترس می ،ودهســازی و بایگ ــازد قاب اصــلی  های مشخصــه . یکــی ازس
دارنـد. ایـن هایی است که قابلیت استفاده چندباره  دهنده این استاندارد، تهیه فراداده تشکیل
ــه ویژگــی ــوگیری  های اضــافی تولیــد مجــدد فراداده از هزین ــد میهــا جل ــر اســاس ایــن کن . ب

اهـداف و «، »ها با داده مفاهیم مرتبط« های مبسوطی از توضیحمستندات و باید استاندارد 
و  بایگـانیهای  شـیوه«و » هـا داده هـا و ابـزار گـردآوری روش«، »ها دالیل اقدام به تهیه داده

، ۷۱»پاکسـازی«مواردی از قبیل چگـونگی  تهیه و ثبت شود. همچنین »ها داده رسانی اطالع
ــــازی ناشناس« ــــذاری«، ۷۲»س ــــ طبقه«، »کدگ ــــته«، »دیبن ــــدی جدول«، »بندی دس و » بن
اطـالع بایـد ایـن چـارچوب بر اساس ها از جمله موارد مهمی هستند که  داده» کردن تجمیع«
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 عنوان بـههای مدیریت کیفیـت مختلفـی را  رو در جهان نظام المللی و مراکز آماری پیش بین
اند.  سازی کرده های کیفیت آماری در طی چند سال گذشته طراحی، تدوین و پیاده چارچوب

(چـارچوب ارزیـابی  چـارچوب کیفیـت آمـاری اداره آمـار اروپـا«تـوان از  مثال می عنوان به
چـارچوب «، ۷۵»چارچوب کیفیت آمـاری اداره آمـار کانـادا«، ۷۴»کیفیت نظام آماری اروپا)

چـارچوب کیفیـت آمـاری سـازمان «، ۷۶»المللـی پـول صـندوق بین های داده کیفیتارزیابی 
نام بـرد. » چارچوب کیفیت آماری بانک مرکزی اروپا«و » های اقتصادی و توسعه همکاری
هـای مختلـف بـرای  هـا و مطـرح شـدن چارچوب ه اهمیت روزافـزون کیفیـت آماربا توجه ب

بـاالترین  عنوان بـه، بخش آمار سازمان ملـل متحـد ۲۰۱۰مدیریت کیفیت آماری، در سال 
ظـف بـه تهیـه و تـدوین یـک نظـام جـامع بـرای ؤالمللی آمار رسمی، گروهـی را م مرجع بین

ظــف شــد بــا بررســی و ؤکارشناســی ممــدیریت کیفیــت آمارهــای رســمی نمــود. ایــن گــروه 
های  ویژه سـازمان ی اقدامات و مطالعات انجـام شـده در سـطح جهـان و بـه بندی همه جمع

عنوان یک سازمان ساختاریافته برای مدیریت کیفیـت آمارهـا  مرجع آماری، چارچوبی را به
مـورد  اولین ویرایش از نظام مدیریت کیفیـت  تدوین نماید. پس از دو سال بحث و مطالعه

امـین نشسـت سـاالنه بخـش آمـار سـازمان ۴۳در و  ارایه شـدنهایی و  ۲۰۱۲نظر در سال 
 ،۷۷عنوان یک چارچوب مرجع با عنوان چـارچوب ملـی تضـمین کیفیـت ملل، تصویب و به

و مطالعـه برای افزایش کیفیت آمارهای رسمی پیشنهاد شـد. ایـن چـارچوب، پایـه بررسـی 
ویـژه  ها (بـه سازگار با آنمنطبق و  کامالً د طراحی شده وموجوکیفیت های     ی چارچوب همه

ها تشـکیل  عناصر آن ها و لفهؤ، مزایااز عصاره مو در واقع  بودهچارچوب اداره آمار اروپا) 
، »محـیط سـازمانی«، »نظـام آمـاری«ی اصـلی  ایـن چـارچوب بـر چهـار حـوزه یافته است.

هـای     ساختاریافته اسـت کـه ماننـد دیگـر چارچوب» داد آماری برون«و » فرآیندهای آماری«
ــا و  ــاگر، راهنم ــز نم ــر اصــل نی ــرای ه ــرح و ب ــوزه اصــولی مط ــر ح ــت، در ه ــرح کیفی مط

بـرای ود نظـام مـدیریت کیفیـت آمارهـا جـو اند. های معینی تعریف و توصیه شده    استراتژی
 مورد تصویب بخش های کالن تا آنجا حیاتی است که در راهبردسازی آمارهای رسمی  مدرن

عنـوان یـک عامـل  بـه، شـود نیـز دیـده می ۱۲در شـکل طور کـه  سازمان ملل، همـانآماری 
کیدسازی آمارهای رسمی مورد  محیطی برای مدرن   قرار گرفته است.  تأ



 اشكان شباك    98

 ........................ 119  - 67 صص ،1398 بهار و تابستان ،1  ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  ........................  

  انتشاراستانداردهای  -۴-۵-۵
هـای  بـا هـدف تقویـت همکـاری ۱۹۴۵نهادی است کـه در سـال  ۷۸المللی پول صندوق بین

المللــی، افــزایش اشــتغال و رشــد  میــان کشــورها، ثبــات مــالی، تســهیل تجــارت بــینپــولی 
اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان تشکیل شد. در حال حاضر بیشتر کشورهای 

کننده آمارهای رسمی مالی و  تولیدمهم و آن هستند. این سازمان یکی از نهادهای جهان عض
بـا توجـه بـه المللـی اسـت.  نـوع آمارهـا در سـطح بـین اصلی ایـن مراجع ازنیز اقتصادی و 

المللـی، همـواره یکـی از مراجـع کلیـدی در تهیـه و  آمار رسـمی بین جایگاه این نهاد در نظام 
گیری در نظـام آمـار رسـمی (در  کـار هها و اسـتاندارهای عمـومی بـرای بـ انتشار دستورالعمل

از  ،DQAFب کیفیت این صندوق، المللی) بوده است. چارچو ای و بین منطقه سطح ملی،
ویـژه آمارهـای اقتصـادی و  های تهیه شده برای مـدیریت کیفیـت آمارهـا بـهداولین استاندار

منتشـر کـرده و  ۱۹۹۶از سـال  IMFمالی بوده است. یکی دیگر از انواع استانداردهایی که
 مربوط بـه، استانداردهای اند در سطح جهانی پذیرفته شدهیک استاندارد تخصصی  عنوان به

موقع،  بـه« دسترسی به آمـارهستند. منظور از تهیه این استانداردها، آمارهای رسمی  انتشار
در ادامـه بـه معرفـی ایـن لـی اسـت. لالم ای و بین در سطوح ملی، منطقه ۷۹»بهنگام و جامع
  پردازیم: استانداردها می

  بـار در سـال  نخسـتینایـن اسـتاندارد بـرای  :۸۰هـا داده  انتشـارخاص استاندارد
  انتشــارعمــومی  مــدل (ســطح دوم، انتشــاراســتاندارد  اول الیــهعنــوان  بــه ۱۹۹۶
عد اصلی شامل این چارچوب از چهار ُب شد. ارایهتهیه و ) شود نامیده می ۸۱ها داده

، »۸۳پذیری عمـومی دسـترس«، »۸۲پوشش داده، تناوب (دوره تکرار) و بهنگـامی«
ها شامل  . بعد کیفیت دادهتشکیل یافته است »ها کیفیت داده«و  »۸۴داری امانت«

پوشـش، بهنگـامی و دوره تنـاوب  ویـژه ی بـهلـسـه بعـد قب هایی اسـت کـه شاخص
شــایان گفــتن اســت کــه در ایــن  نمایــد. گیری می را انــدازهشــده  ارهــای منتشــرمآ

عمـومی  مدلدر  ،ها و ابعاد کیفیت ارد فرض بر این است که سایر شاخصاستاند
GDDS  کیدرعایت شده و این چارچوب  گفتـه شـده در بـاال ابعـادبـر بیشتری  تأ

بـار مـورد  ۸در مجمـوع  ۲۰۱۲تا سال  ۱۹۹۶های  این استاندارد طی سالدارد. 
تر آن چــاپ شــده اســت.  های جدیــد نســخهنظــر و ویــرایش قــرار گرفتــه و  تجدیــد

چـارچوب کشورها در صورتی که معیارهای مشخص شده در ابعاد مورد نظـر ایـن 
آمـار و بایـد  همچنـین .را رعایت کنند، از ایـن اسـتاندارد برخـوردار خواهنـد بـود



 99    هاي آن آمار رسمي، مفاهيم، ابعاد و مؤلفهسازي  مدرن

119 - 67 صص ،1398بهار و تابستان  ،1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ........................   ........................  

 اختیـار آن صـندوق قـراردر  معینـیرا مطـابق تقـویم  IMFمورد نظر  یها فراداده
ـــا  ـــد ت ـــیاز طريق بولتن الکترودهن ـــده  ،DSBB ۸۵نیک ـــی ش  توسعه یبراطراح

، منتشـر هـا در سـطح جهـان دادهاستفاده از  مـیوـهيم عمـتف ورسانی آماری  اطالع
های  در سـالساختارهای اقتصـادی در جهـان  ها و لفهؤبا توجه به تغییرات مکند. 
تنیدگی روزافزون اقتصاد کشـورها و جهـانی شـدن اقتصـاد، بـه  ویژه درهم ، بهاخیر

پیونـد بـا ایـن شـرایط دارای  برای پوشش همه موضـوعات در SDDSنظر رسید 
و  ۲۰۱۲در سال  ،گویی به نیازهای جدید بنابراین و برای پاسخ است. هاییکمبود

افـزوده اسـتاندارد خـاص « ی بـا نـامچارچوب جدیدSDDS بر اساس استاندارد 
تهیـه و منتشـر شـد.  ،انتشارعنوان الیه سوم از استاندارد  به ۸۶»ها داده  انتشارشده 

بـوده و در بسـیاری دارای همان چهـار بعـد ، این استاندارد SDDSدر مقایسه با 
 اتویـژه موضـوع بـه ،برای مقـوالت جدیـداما  ،مشابه است های دیگر کامالً زمینه

های مـالی  المللی بانکی و تراکنش های گسترده بین شبکه«، »شدن اقتصاد جهانی«
های جدیـــد  آمـــدن زمینـــه  پـــیش«، »بازارهـــای جهـــانی و مشـــترک«، »مـــرتبط
در بخـش   افـزایش ریسـک«و » کشـورها  تبادالت مـرزی میـان«، »گذاری سرمایه

  هـای دادهتولیـد و ارایـه  SDDS، نسـبت بـه »بانکی) مالی (چه بانکی و چه غیر
ای  طبقــه داده SDDS Plus ،۹در مجمــوع . هــدف قــرار داده اســت ی رابیشــتر

کشـورهای متقاضـی  ودهـد  میقـرار پوشـش  مـورد SDDSنسـبت بـه  ،بیشتر را
ند معیارهای مورد نظـر اسـتاندارد را در مـورد شو تعهد میمله اول هعضویت در و

طبقه را تکمیل نمایند. ایـن  ۹سال همه  ۵مین کرده و در ظرف أطبقه ت ۵ حداقل
ــ طبقــات داده ــر موضــوعات فــوقای جدی ــذکر، د عــالوه ب ــددر موضــوعات ال  ی مانن

عمــومی ناخــالص بــدهی « ،»عمــومی دولــت عملکــرد« ،»هــای بخشــی ترازنامــه«
ـــتد ـــه مشـــارکت« ،»ول ـــی، منطق ـــالی در ســـطوح مل ـــی ای و بین های م  ،»الملل
هـای هماهنـگ در سـبد  همکـاری« ،»اوراق قرضـه« ،»های ثبـات مـالی شاخص«

 هسـتند.نیز » ذخایر ارزی«و  »ترکیب ارزی در نظام مالی کشور« ،»گذاری سرمایه
تغییراتی در دوره تناوب برخی آمارهـا و زمـان  SDDS Plus استاندارد همچنین

داده و اغلــب هــا (بــرای محاســبه بهنگــامی) ارایــه  مــورد انتظــار بــرای انتشــار آن
 تـوان گفـت کـه بنـابراین می .دارد SDDSتری در مقایسـه بـا  رویکرد سـختگیرانه

ــه  ــه دارایهســتند  SDDS ی اســتانداردادارکشــورهایی ک اقتصــاد  در صــورتی ک
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 ، همچنــین دارایانــد گــذاری کرده یــا بازارهــای جهــانی را هدف بــودهای  پیشــرفته
تواننــد بــا  می هســتندالمللــی  ر ســطح بــیندای  گســتردهبازرگــانی  ،مبــادالت پــولی

افزایش سطح تولیدات آماری خـود متناسـب بـا سـطح پوشـش ایـن اسـتاندارد و 
هـای  دورهرعایت و  پذیری دسترسی ،بهنگامیابعاد رعایت معیارهای آن در زمینه 

اســتاندارد خــود را بــه ســطح انتشــار دارد ن، ســطح اســتاهــا و انتشــار داده تنــاوب
SDDS Plus  .ارتقا دهند 

  ۱۹۹۷در سـال  بار نخسـتیناین چارچوب بـرای : ۸۷ها عمومی انتشار دادهنظام 
توسط ایـن صـندوق ارایـه ، IMFهای  الیه دوم استانداردهای انتشار داده عنوان به
توسـعه فرآینـد تهیـه و انتشـار آمارهـای اقتصـادی،  بـا هـدف. ایـن چـارچوب شد

ویکـرد مـدیریتی مبتنـی بـر بـا ر، اجتماعی و جمعیتی در نظام ملی آمـار کشـورها
هـای مناسـب گـردآوری و انتشـار آمارهـا و سـپس تجزیـه و تحلیـل  مطالعه روش

یافتگی  توسـعهبا توجه به تفاوت در ، GDDS چارچوب شد.ها، ایجاد  آنکیفیت 
تر  گیرانه سـهل SDDSارایـه شـده اسـت و در مقایسـه بـا  نظام ملی آمار کشـورها

نیـز بـه هـا کمتـر توسـعه یافتـه اسـت  کشورهایی که نظام ملـی آمـار آناست، لذا 
ــد عضــو آن باشــند. اســتاندارد  راحتــی می ــا  GDDSتوانن ــدب کی ــر شناســایی  تأ ب

نتشـــار آمارهـــا، راهنماهـــا و تولیـــد و ا بـــرای ی کشـــورهااشـــکاالت و کمبودهـــا
ها با اصالح، بهبود  را در دسترس گذاشت تا کشورها بر پایه آنهایی  دستورالعمل

ــام ــعه نظ ــود و توس ــار خ ــی آم ــای مل ــاالتر ،ه ــتاندارد ب ــه اس ــیدن ب ــوی رس ــه س  ب
با به رسمیت شـناختن تفـاوت  GDDSرهنمون شوند. در این راه  ،SDDSیعنی

ــعه ــات و ظرفیت یافتگی نظام در توس ــتالف در امکان ــار و اخ ــی آم ــای مل ــای  ه ه
بنـدی امـور،  بنـدی و زمان که کشورها خـود بـا اولویت دادکشورها، این امکان را 

نظـام ملـی   توسـعهریزی بـرای  های داخلی به برنامـه متناسب با شرایط و ظرفیت
ل مختلف توسـعه اقتصـادی ملـی آن را لحـاظ نماینـد. بـا در مراحآمار پرداخته و 

تغییـرات اعمـال شـده در نسـخ آخـر پیش آمدن مباحث جدیـد و بـه تبـع توجه به 
SDDS  و نیــز پیــدایشSDDS Plus ، اســتانداردGDDS  ۲۰۱۵در ســال، 
GDDS نظــام (مــدل) عمــومی ارتقــا یافتــه انتشــار «بــه نســخه جدیــدتری بــا نــام

آن ملغی اعالم شد. با توجه به ایـن تغییـر  تر ارتقا یافته و نسخه قدیمی ۸۸»ها داده
خودکـار بـه ایـن  صـورت بهکردنـد  پیـروی می GDDS مـدلهمه کشورهایی که از 
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شـایان گفـتن اسـت در ایـن نسـخه بـر وجـود یـک چارچوب جدید منتقل شـدند. 
کیدآمار کشورها   ملی نظامدرون در  ۸۹کننده هماهنگ فراوان شده اسـت. گرچـه  تأ

کید e-GDDSداشت اما در  تر نیز وجود  این نکته در نسخه قدیمی بیشتری بر  تأ
بـرای  های روشـنی در این استاندارد دسـتورالعملتر شده است.  آن شده و برجسته

و آمارهـای اقتصـادی بـرای تحلیـل  ها دادهشفافیت بیشتر در ارایه آمارها به ویژه 
ارایه شده است. در قیـاس بـا قبـل،  گذاران اقتصادی به سیاستیط کالن ابهتر شر

e-GDDS کـردن  کـه در قالـب اسـتاندارد اقـداماتی، سازگاری بیشتری بـا سـایر
پیـدا کـرده ، شـود میسازی آمارهـای رسـمی انجـام  برای مدرن ی آماریها فعالیت
کیـدتـوان از  . در این خصوص میاست و انتشـار  هـا منـد فراداده بـه تولیـد نظام تأ
، DDIو  SDMXهـایی ماننـد  مارهـا، در بسـتر چارچوبآانتشار همراه با  ها آن

سازی فرآینـد انتشـار  توسعه و مدرن« های لفهؤم این چارچوب بردر واقع نام برد. 
در مقایســه بــا » ســازی الزم بــرای رســیدن بــه توســعه مزبــور ظرفیــت« و »آمارهــا

GGDS هــدف کلیــدی درکــرده اســت. یــک پیــدا ، تمرکــز بیشــتری e-GDDS ،
بــرای  ۹۰»هــای ملــی صــفحه چکیــده داده« درگــاه ارتبــاطی عملیــاتی کــردن کامــل

کشورها است که در آن صفحه الکترونیکی، همـه نیازهـای اطالعـاتی کـاربران بـر 
  ارایه شود.مدرن  صورت به e-GDDSهای موجود در  هدادی   اساس طبقه

کشـور دارای اسـتاندارد  ۶۱(از جمله ایران)،  e-GDDSکشور عضو  ۱۱۰در حال حاضر 
SDDS  نیـز دارای اسـتاندارد  کشـور ۱۴(از جمله ترکیه، مصر و مـالزی) وSDDS plus 

  (ژاپن، کشورهای آمریکای شمالی و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا) هستند.
هـایی  چـارچوبسازی آمار رسمی، به  در مدرناستاندارد های مهم  در ادامه معرفی چارچوب

مشـهور آمـاری  وکار کسـبمـدیریت های عمـومی چهارگانـه بـرای  کنیم که به مـدل اشاره می
ســازی آمارهــای رســمی داشــته و  مدرن درو بنیــادی قــش اصــلی ن ها، . ایــن مــدلدان شــده
  ستند. ه MMMدهنده اصلی مدل  شد، تشکیل نیز گفته تر پیشطور که  همان

  آماری وکار کسبدل عمومی فرآیند م -۴-۵-۶
کـه تـاکنون تـدوین شـده، مـدل  ،آمـاری های کاری ترین چارچوب ترین و کلیدی یکی از مهم

. تمام فرآیندهای اصـلی تولیـد آمـار در یـک سـازمان آماری است وکار کسبعمومی فرآیند 
هـا بـه   طور یکپارچه، توصـیف و ارتبـاط میـان و بـین آن آماری در این مدل به تفصیل و به
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گی و کارآمدی نظام تولیـد محصـوالت  بهینه منظور بهروشنی به تعریف شده است. این مدل 
 GSBPMخدمات در یک سازمان آماری طراحی شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر ی  و ارایه

و انتشار آمار رسمی اسـت. ای از فرآیندهای عملیاتی مورد نیاز برای تولید  تعریف مجموعه
گیرد که تولید و  نظر می در واقع این چارچوب، به درستی یک سازمان آماری را بنگاهی در

ها و اصـطالحات  وکار اصلی آن است. در این چارچوب استاندارد انتشار آمار رسمی کسب
تـر شوند تا ضـمن ایجـاد درک مشـترک و به طور هماهنگ تعریف شده و به کار گرفته می به

سـازی فرآینـدهای کـاری خـود  سازی و مـدرن های آماری جهت پیاده برای کاربر، به سازمان
هـا و تجربیـات فـراهم  گـذاری روش کمک کند و در عین حال زمینه مطلوبی بـرای اشـتراک

های کاری دیگر به نوعی بـا  اهمیت این استاندارد تا آن اندازه است که همه چارچوبآورد. 
سـازی یـک  کـه در مدرناسـت ترین استاندارد آماری  در واقع محوری وپیوند هستند  آن در

گروه راهبری  ،گفته شد تر پیشطور که  همانباید مورد توجه و رجوع قرار گیرد. نظام آماری 
پذیرفت مـدلی  ۲۰۰۷در سال  CMFها در ادامه کار تدوین و توسعه بخش سوم از  فراداده

عنـوان یـک چرخـه کـار  تواند بـه می ،آمار کشور نیوزیلند معرفی شده است ی که توسط اداره
همـان مـدل الگـو و پایـه تـدوین مـدل عمـومی فرآینـد  کهبرداری قرار گیرد  آماری مورد بهره

توسـط کمیسـیون اقتصـادی  ۲۰۰۸اولین نسخه آن در سال  ووکار آماری قرار گرفت  کسب
 تـا .بخش آمار سـازمان ملـل تـدوین و منتشـر شـدسازمان ملل برای اروپا به نمایندگی از 

 عنوان بـهطور رسمی  به ۲۰۱۳ویرایش از آن منتشر شده که نسخه پنجم آن در سال  ۵کنون 
 کـار بـازنگری آن آغـاز شـده اسـت. ۲۰۱۷و البتـه از سـال  آخرین نسخه در دسترس است

مرحلـه جداگانـه  ۸در وکار آماری را  طور کلی فرآیند کسب وکار به مدل عمومی فرآیند کسب
مشـخص  فرآینـدهایمراحلـی شـامل  زیربه  ،بینند که هر کدام از این مراحل درپی می و پی

پیونـد عمـل  صـورت یـک فرآینـد پیوسـته و هم شـوند کـه در مجمـوع بـه میتقسـیم  عملیاتی
کـه » انتشار«و » آنالیز«، »پردازش«، »گردآوری« از میان این مراحل، چهار مرحله کنند. می
مراحل عملیاتی معروفند، با سرعت و فراوانی بیشتری نسبت به سایر مراحـل، مراحـل  به

مفهـوم را توضـیح ایـن  ،۶ شـکلشـوند.  ها انجـام مـی تغییر، و در خالل چرخش اجرایی آن
    .دهد می

هـای اسـتاندارد در  طور که گفته شد این چارچوب پیوند تنگـاتنگی بـا دیگـر چارچوب همان
  ها، مانند یک چتـر، زمینـه و فراداده های مدیریت کیفیت دارد. چارچوبنظام آماری مدرن 

بـا  CFMطـور چـارچوب  نماینـد. همـین را برای اجـرای صـحیح ایـن چـارچوب فـراهم می



 103    هاي آن آمار رسمي، مفاهيم، ابعاد و مؤلفهسازي  مدرن

119 - 67 صص ،1398بهار و تابستان  ،1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ........................   ........................  

ـــد  ـــایی مانن ـــای  چارچوبابزاره ـــدیریت فراداده DDIو  SDMXه ـــان م ـــا را در  امک ه
GSBPM ها را در ارتباط با  ، عملکرد این مدل۷ سازند. شکل فراهم میGSBPM  نشان

    دهد. می

  های سازمان آماری مدل عمومی فعالیت -۴-۵-۷
به شکلی است که برای کارایی در عملکـرد،  GSBPMطور که گفته شد ساختار مدل  همان

بـر ها داشـته باشـد. بنـابراین عـالوه  ترین هماهنگی و ارتباط را با سایر استاندارد باید بیش
های دیگری نیز هستند که باید در کنـار  ها، فعالیت های مدیریت کیفیت و فراداده چارچوب

این مدل و مانند چتر مراحـل و فرآینـدهای اجرایـی را پوشـش دهنـد تـا مـدل بـه عملکـرد 
هـا، عـالوه بـر مـدیریت کیفیـت و  یابـد. از جملـه ایـن فعالیت  واقعی و صحیح خـود دسـت

ســازی، امــور مــالی، فرآینــدها و  منــابع انســانی و ظرفیت« مــدیریتتــوان از  هــا می فراداده
نــام بــرد. از همــین روی و بــرای » ریــزی راهبردهــا ریزی و طرح معمــاری ســازمانی، برنامــه

 بار نخسـتینبرای » های سازمان آماری مدل عمومی فعالیت«چارچوب ، GSBPMتکمیل 
طور کلی سه  بازنگری شد. در این چارچوب به ۲۰۱۷منتشر شده و در سال  ۲۰۱۵در سال 

هـای پشـتیبان  فعالیت«و  ۹۲»ها توسعه ظرفیت«، ۹۱»راهبردسازی و رهبری سازمان«حوزه 
بـــه عبـــارت دیگـــر اند.  اضـــافه شـــده GSBPMدر هـــای کـــاری  بـــه حوزه ۹۳»در ســـازمان
GAMSO یافته  توسعهی  نسخهGSBPM هـا  که در آن به ارتباط با دیگـر چارچوب است

تر و بـا تفصـیل بیشـتری توضـیح داده  طور دقیـق ها، به مانند مدیریت کیفیت آمار و فراداده
طور عمومی در فرآیند  مستقیم و یا به هایی که غیر لفهؤها و م شده است. همچنین دیگر حوزه

ارتبـاط  ،۸ اضـافه شـده اسـت. شـکلثر هسـتند، در ایـن چـارچوب ؤهـا مـ تولید و انتشار داده
   دهد. نشان میهای اضافه شده به خوبی  لفهؤدر کنار مرا  GSBPMو   GAMSOچارچوب
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 Sبا مراحل عملیات

 اشكان شباك  

بها ،1  ي ، شماره30ال 

ش کاری مراحل اص

  

 DDI وSDMX

  
  

سا، ي آمار رسمي ايران

گردش - ۶ شکل

های ط چارچوب

هاي ي بررسي مجله  .....

ارتبا - ۷ شکل
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نـد و هـر 
مثـال در  

هـا در  داده
 وجود در 
ی هرچند 
سـیده و یـا 
 در قالـب 
ت را میـان 

درون  ونـد
طی بـین و 

سـازی و  د
ی تولیـد و 

می ی رسـ
ی مــنظم و 
 رهـای بـا

بان، همـه 
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دهن ی انجام می
عنوان بـهکنند. 

گـردآوردی دیـا 
شود. با این می

های ات، تفاوت
گ بـه نظـر رسـ
زبـان مشـترکی

و اطالعـات ها
رو بهبـود ایـن 

 چنـین ارتبـاطی
میـق، استاندارد
م آمـاری بـرای

نتشـار آمارهـای
عــه فرآینــدهای
ـتای تولیـد آمار
ر نقـش پشـتیب

 هاي آن مؤلفه

ص ،1398ار و تابستان 

GAMS   

های مشابهی یت
ک ده و تولید می

و ی شـود ده می
انجام م ه به هم

صیف این اطالعا
مکن است بـزرگ
وجـود چنـین ز

ه دادهها گردش 
د، بلکه حتی به
ه پیداسـت کـه
ی همکـاری عم

المللی نظـا بین

فرآیند تولید و ا
بایــد از مجموع
پیونـد، در راسـ
وب فنـی کـه د

ي، مفاهيم، ابعاد و م

بها ،1 ي ، شماره30سال 

SOمی مدل مفهو 
 

  ری
ر مجموع فعالی
سانی را استفا
ماننـدی اسـتفا

شبیهقالب کلی 
گذاری و توصی ک

ی مختلف، ممک
شـد. در واقـع و
 همگان، نه تنه

سازد  آسان می
انجامد. ناگفته ی

گـذاری ی در پایه
ای و ب ی، منطقه

آماری مدرن، فر
های آمــاری، ب ن

پ ر پیوسـته و هم
ود یـک چـارچو

آمار رسميسازي  درن

س، ي آمار رسمي ايران

- ۸ شکل

آمار اطالعات
های آماری در ن

ز اطالعات همس
های آمـاری هم

ها در ق تشار آن
برای به اشتراک

های آماری زمان
 و استفاده نباش
ل استفاده برای

المللی سطح بین
م ملی آمار می
ی، چـه اهمیتـی
در سطوح ملی

  واهد داشت. 
د، در صنعت آ
صــلی ســازمان
ماید که به طـور
ر این میان وجو

مد

هاي ي بررسي مجله  .....

مدل عمومی 
 جهان، سازمان

ها نیز ن فعالیت
ه بنـدی ن از طبقه

و انت آمارگیری 
زبان مشترک ب

های سا فعالیت
رین قابل درک

قابل  عمومی و
ی آماری در س

نظاماری و نیز 
های آمـاری زمان

دانش و تجربه
ر با کیفیت خو

چه گفته شد  آن
کــار اص و  کســب

ای پیروی نم فته
رکنند. د مل می

...................  

۴-۵-۸-
در سراسر
یک از این

جهان ههم
های آ طرح

نبود یک ز
اندک در ف
برای سایر
چارچوبی 
های سازمان

سازمان آم
درون سازم
انتقال و د

تشار آماان
توجه بهبا 
ــه ک ب عنــوان

یاف سازمان
کیفیت عم
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هـا،  زارش
د خواهـد 

HLG-M، 
المللـی  ین

ی آمـاری 
GS  دارد
سـازی  رن

ندارد و به 
سـازی  اده

صورتی کـه 
شده  تعیین

 ۲۰۱۳ل 
ده اسـت. 

انتشـار  و
GSBP  به

G  شـده و
 GSIMه 

 از جملـــه 
ر (ماننـد 
ن اشـیا و 

  

، »ـازمانی
عام شامل 

 ۱۰ شـکل
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هـا، گز ، فراداده
 بسـیار سـودمند

MOSتور کـار 
رچوب مرجع بـی

های ان سـازمان
BPMبـرای ن 

ـات علمـی مدر
های استاند چوب

ر طراحـی و پیـا
خود، تنها در ص
تبی به اهداف 

GSIMدر سـال ،
) آغـاز شـد۲۰
وکـار تولیـد  ب

PMچارچوب 
GSBPMمـدل 

G ایجاد شده بـه
شـــیا مـــواردی
برای تولید آمـا
ـال ویژگـی ایـن

  

 GS  
رهبری سـ«نند 
ها به طور ع ین
شکـه در گونـه  ن

ص ،1398 ار و تابستان

هـا،  جموعـه داده
ته پوشش دهد
وع مهـم در دسـت

اولین چار وان
ریت آن در میـا

و پشـتیبانمل 
مفـاهیم و ادبیـ
ی آماری چارچ
مکمل همـدیگر

از طراحی خ فته
کارایی و دستیا

۹۴M ویـرایش 
۱۸ن (از سـال 
کسـب مه مراحل 

ط این مدل با 
GSIMوارد م ،

GSBPMدل 
ایـــن اش دهـــد.
های الزم ب اسی

حـ د کـه در عین
ص شده است.

GSBPM  وSIM
آماری مان وکار
و مانند ا» ری

همـانا ررچوب 

 اشكان شباك  

بها ،1  ي ، شماره30ال 

ـات شـامل مج
یافته بی سازمان

تن ایـن موضـوع
عنو بهت آماری، 

طالعات و مـدیر
واقع، نقش مکم

در سمی است. 
های  که سازمان

م صورت بهرا  ر
برگرفت ژگی ذاتی

ی در کمؤثرش 
آخـریندارنـد. 

آن گری بر روی
از هم ۹۵العاتی

نوع ارتباطست. 
Mی مورد نظـر 

ی فرآیندهای مد
 میرا توضـــیح 

شنا ها و روش ل
ها هسـتند  این

GSIM مشخص

Mهای  کردی مدل
و کسبشتیبان 

قوانین آما«، »
شمول این چار

سا، ي آمار رسمي ايران

 گـردش اطالعـ
کاری را در قالب

، با قرار گرفت۲۰
عمومی اطالعات
روند گردش اط
ب مفهومی در و

سازی آمار رس ن
شود  توصیه می

وکار کسبرگانه 
بنا بر ویژگ ها ب

نقش د،اجرا شون
آمـار رسـمی ت 

ال حاضر بازنگ
اطالئ ش ۱۱۰ ل
 GSBPM اس

اشیای اطالعاتی
که در اثر اجرای

ر ایـــن چرخـــه 
دستورالعمل«، 
و مانند» ها) ده

Mیات کامل در 

ارتباط عملک - ۹ ل
پشهای   فعالیت

»امور مالی«و  
مشی اطالعاتی 

هاي ي بررسي مجله  .....

ای مربـوط بـه
و قواعد ک ها  مل

۰۱۱ لین از سا
مدل عویرایش 

یف و تشریح ر
د. این چارچوب

مدرن های  رکن
ی، به طور کلی

های چهارگ چوب
که این چارچوب

مکمل ا عنوان ه
صنعتن کردن 

در حاه است و 
 GSIM شامل

ره شده در مدل
است که ابتدا ا

ی جدید کامحتو
۹شـــکل نـــد. 
،»های آماری ی

ت و جانهی داد
یئا با هم با جز

شکل
برخیتن است 

» منابع انسانی
شوند. اشیای می
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هـا فعالیت
دستورالعمل

بنابراینبود. 
نخستین و
برای توصی
منتشر شد
و یکی از 
آمار رسمی
ویژه چارچ
کنند چرا ک

 بهبا هم و 
مدرن یعنی

انجام شده
Mچارچوب 
آمار، اشار
این شیوه ا
سپس با م

گردنــ می باز
بندی طبقه«

قواعد ادیت
ها پیوند آن

شایان گفتن
مدیریت «

GSIM نم
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بنـدی  طبقه

طراحـی و 
چـارچوب 
طالعـاتی 
و ارزیـابی 
یونـد نیـز 

پیونــد بــا  
هــای  لیت
شـود.   می
و سـایر ن 

تی مرتبط 
کار رفتـه، 

آوری  جمـع
اسـت کـه 
د. اشـیای 
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ط ۹۶»سـاختارها

  
  

ط پیوند بـا در ت
مطـابق بـا چ ،ی

براین اشـیای ا
و هـای کـاربران

پی در یرآینـدها
موضــوعات در

فعالیح بیشــتر 
رد و بـدلـین 
هـای کـاربران ی

 اشیای اطالعات
ک های آماری به

ها چـرا ج د داده
شـامل اشـیایی ا

کنـد  تعیـین می

 هاي آن مؤلفه

ص ،1398ار و تابستان 

مفـاهیم و سـ ،ل

GSIMل دهنده 

همه موضوعات
وکـار آمـاری ب
هستند. بنـاب ها

شـناخت نیازه
فرور و اجـرای 

شــامل همــه م 
بــرای توضــیری 

ی ارتبـاطی معـ
ویژگی ،طالعـاتی

نیز شامل» یم
ه بندی مونه طبقه
کنند  معلوم می

سـاختار نیـز ش
و رایانـه ای ده

ي، مفاهيم، ابعاد و م

بها ،1 ي ، شماره30سال 

تبـادل ،وکـار ب

ی اطالعاتی تشکیل
 

شامل ه» وکار ب
ف چرخـه کسـب

ه کردن آن لیاتی
دریافـت و بـا 
هـای مزبـو راحی

»تبــادل«گــروه 
 ســازمان آمــار

هـای طریق کانال
منابع اط، ها ده

مفاهی«شد. گروه 
معه آماری، نم
هیمی است که

کننـد. گـروه س ی
ز نظـر علـوم دا

آمار رسميسازي  درن

س، ي آمار رسمي ايران

کسب«عمده روه 

اشیای -۱۰ شکل

کسب«به گروه 
مختلـف مراحـل 

عملی الزم برای 
 موارد مرتبط ب

رها و ط برنامـه
تی متعلــق بــه گ
درون و بیــرون

از ط شار آمار،
کنندگان دا مین

طبقه خواهند شد
های آماری، جا
ظر و سایر مفاه

گیری می  انـدازه
را از هـا دادهـه 

مد

هاي ي بررسي مجله  .....

گر چهار ، درت
 

ش

العاتی متعلق 
اجرایبرای ی 
G و فرآیندهای

شامل همچنین
عملیاتی شدن 
شــیای اطالعــات
 اســت کــه از د
رای تولید و انتش
مأدر خصوص ت

یز شامل این ط
ها، واحده  داده

نظ مورد آماری 
 موجـودیتی را
فنـی مربـوط بـ

...................  

است نمایان
   کنند. می

اشیای اطال
ریزی برنامه

GSBPM
این گروه ه
چگونگی ع

اش هســتند.
اطالعــاتی
سازمان بر

ت داطالعا
عان نیفذین

با تعریف
های متغیر

شده و چه
اطالعات 
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کارگرفته شـده  هافزارهای ب ای، نرم دادههای  پایگاهخصات ها، مش نوع داده اطالعاتی از قبیل
هــای  چارچوب هــا از جملــه مــوارد شــامل ایــن گــروه هســتند. ماننــد ایــنبــرای پــردازش و 

SDMX  وDDI ابزارهای مناسب برای این چارچوب برای گردش اطالعـات بـه  عنوان به
  مراجعه شود. ]۵[برای آشنایی بیشتر به مرجع روند.  شمار می

  ی مشترکچارچوب معماری تولید آمار -۴-۵-۹
عنـوان بخشـی از فرآینـد  ترین دالیـل تهیـه و تـدوین اسـتانداردهای عمـومی، بـه یکی از مهم

ای  منطقه ها در سطوح مختلف ملی، سازی فعالیت سازی آمار رسمی، ضمن هماهنگ مدرن
اندرکاران صنعت تولیـد آمـار  دست تمامالمللی، ایجاد زبان مشترک و قابل فهم برای  و بین

تر ایـن  گذاری دانـش و توسـعه هرچـه بهتـر وسـریع بـه اشـتراک منظور بـهدر سرتاسر جهـان، 
در دسـتور کـار  CSPAصنعت است. به همین دلیل بوده است که تهیه و تدوین چـارچوب 

. در حـال حاضـر آخـرین ویـرایش آن شدارایه  ۲۰۱۳ن نسخه آن در سال لیقرار گرفته و او
این استاندارد یک الگوی معمـاری کلـی و مناسـب روزرسانی شده است.  به ۲۰۱۵در سال 

این چارچوب از آمار رسمی تهیه کرده است.  تولیدپیوند با  درفرآیندهای  همه طراحیبرای 
هـای آمـاری کمـک  تشکیل شده است کـه بـه سـازمانهایی  و دستورالعمل راهنماهااصول، 

های خود را بـرای  های توسعه و نگهداری فرآیندها و سیستم ها هزینه کند تا با رعایت آن می
 گـذاری دانـش به اشـتراکامکان  ،CSPAدهد. همچنین تولید و انتشار آمار رسمی کاهش 

ه چـعملکـرد، و بهبـود  توسـعهوب را برای چچاراز اجرای آمده  دست های به انباشته و تجربه
معمـاری   CSPAسازد. به طور خالصه مینظام آماری فراهم  در درون سازمان و چه در کل

صنعت آمـاری، چـه «شود:  ها به روشنی داده می دهد که در آن پاسخ این پرسش را ارایه می
ت چـه کارهـایی الزم اسـ«و » چگونه باید بـه آن دسـت یابـد؟«، »خواهد به دست آورد؟ می

 ،وکار کسـب«چهـار معمـاری اصـلی  ،در ایـن چـارچوب». برای رسیدن به آن انجـام دهـد؟
بــر روی  ار گـرفتنرقــ کــه بـااند  ریــف شـدهتع ۹۷»اطالعـات، کاربردهـا و فنــاوری اطالعـات

دو معماری اول  کنند. ، معماری تولید آماری مشترک را برای صنعت آماری، بنا مییکدیگر
ایـن  ۱۱شـکل گیـرد.  میشـکل  GSIMو  GSBPMهای  این چـارچوب بـر اسـاس مـدل

  سازد. تر می مفهوم را نمایان
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  گیری  نتیجهبحث و  -۶
ــا موضــوعات، مســا بیشــتر ســازمان هــای  ل و چالشئهای ملــی آمــار در سرتاســر جهــان ب

ای در تولیـد پیوسـته و در عـین  توانند تهدید عمده ها می رو هستند. این چالش به مشترکی رو
ینـدهای کـاری پیچیـده و اهـا فر شـمار آینـد. یکـی از ایـن چالش حال کارآمد آمار صحیح به

ی اسـت کـه حال . این دراستمنعطف کاری با فناوری فرسوده و یا قدیمی  های غیر محیط
ل متعدد نوآمد در پیوند با آن، باعث شده که نیازهای آمـاری ئگسترش سریع جوامع و مسا

ت حال کاربران رفع نیازهای گاه ناگهانی خود را با سـرع نیز به شدت افزایش یابد. در عین
تر شـدن جوامـع  سو باعـث پیچیـده آوری، از یک کنند. پیشرفت سریع فن زیادتری طلب می

های معمول دشـوار کـرده و از سـوی دیگـر توقـع  ها را به شیوه شده که این امر گردآوری داده
یابنـد را  ترین زمان ممکن نیز انتشار می هزینه که در کم نفعان برای تولید آمار دقیق و کم ذی

های آمـاری در سرتاسـر جهـان،  اده است. همه این شرایط موجب شده تا سـازمانافزایش د
هـای نـوین در  گیری فناوری به تالش بیشتر برای آشنایی و فراگیری با دانـش روز و بـه کـار

  تولید و انتشار آمار بپردازند.
مبنـا از دیگـر  هـای ثبتی تولید آمار بـه روشدر حرکت به سوی کشورها بسیاری از اقدامات 

بـا انـد.  شـدهکار گرفتـه  های آماری هستند که در این راستا به پیش روی سازمانموضوعات 
گویی  های آماری در سرتاسر جهان برای پاسخ موارد و اقدامات پراکنده سازمان  توجه به این

هماهنـگ و  صـورت بهنی کـه آمده، لزوم اقدام جامع و جهـا های پیش به مشکالت و چالش
هـا  به مواجهه با این مشکالت و چالشو مطابق اصول صحیح علمی و تخصصی، مشترک 

سـازی  ها برآید به شدت احساس شد. از همین روی موضوع مدرن پرداخته در صدد رفع آن
ــه و  ــرای انجــام مطالع ــان شــده و ب ــار رســمی در جه ــات علمــی آم ــاری وارد ادبی نظــام آم

المللـی گروهـی ویـژه  تبط، با یک اقدام مشترک جهانی در نظام آمـاری بـینهای مر فعالیت
تشـکیل شـد. از آن  ۲۰۱۰مند موضوع و پیگیری اقـدامات از سـال  پیشبرد نظام منظور به

سـازی  ای بـه طـور فشـرده در ارتبـاط بـا مدرن سال تا کنون، اقدامات و مطالعات گسـترده
ایـن  ی ورت گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه گسـترهالمللـی آمـار صـ آمارهای رسمی در نظـام بین

ها، استانداردها و  اقدامات و اهمیت موضوع که منجر به تهیه و ابالغ قوانین، دستورالعمل
صنعت آمار رسمی جهان شده است، به نظـر رسـید کـه  ی های اجرایی جدیدی در حوزه رویه

های آن، مروری اجمالی  لفهؤسازی و ابعاد و م نیاز است ضمن آشنایی با مفهوم دقیق مدرن
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ایـن مقالـه تـالش نویسـنده ها و چگونگی اقدامات انجـام شـده بشـود.  بر روند این فعالیت
های مختلف این مقالـه اشـاره  چه در بخش گویی به این نیاز است. با توجه به آن برای پاسخ

سـازی در  سـازی آمـار رسـمی مفهـومی چندبعـدی اسـت کـه شـامل مدرن شده اسـت، مدرن
های در حال انجام نـه تنهـا در درون یـک سـازمان آمـاری، بلکـه در همـه  ها و فعالیت شیوه

ای و  نظام آماری به معنی عام (در همه سطوح ملـی، منطقـه ی دهنده اجزا و عناصر تشکیل
یـا باشـد متمرکـز  چـهشود. البته در این مفهوم، فارغ از ساختار نظام آماری  المللی) می بین

  سـازی نظـام سازی سازمان ملی آمـار نقـش محـوری و اساسـی در مدرن مدرنغیر متمرکز، 
آمار رسمی رویکردی نـوین بـه  سازی مدرن المللی دارد. ای و بین آماری ملی و سپس منطقه

های معمول  است که دارای ویژگی وکار کسبیک  عنوان بهمقوله تولید و انتشار آمار رسمی 
های منحصر به فرد خـود در معنـی یـک کـاالی  ه ویژگیدیگری، البته به همرا وکار کسبهر 

ها در قالـب یـک وکار کسـبماننـد همـه  وکار کسـبعمومی است. در چنین رویکردی، این 
کنـد. از  صنعت، به نام صنعت آمار رسمی موجودیت پیدا کرده، فعالیت و توسـعه پیـدا می

سازی آمـار رسـمی بـه  توان بیان داشت که هرگاه سخن از مدرن همین روی در یک کالم می
های آمـاری، بـرای  ها و نظام آماری، اعم از سازمان وکار کسبسازی  میان آید منظور مدرن

   توسعه صنعت آمار رسمی خواهد بود.
ضـمن شـناخت  یـدهای ملـی آمـار با هـا سـازمان س آنأهای آماری و در ر بنابراین سازمان

نقشه راه بـرای  ی تهیه این مفهوم، باو عوامل محیطی سازنده های کلیدی، اجزا  لفهؤم کامل
پیوند، در راه توسعه صنعت آمار رسمی در کشـور  سازی خود و نظام آماری در گذار و مدرن

ها و اسـتانداردهای  دستورالعملمتبوع و البته همه جهان گام بردارند. پیروی از راهنماها و 
ــه ایــن منظــور هــا  دقیــق آنســازی و اجــرای  پیادهتهیــه شــده و  ــه نظــام آمــاری ب رســیدن ب

هـای  ها سازمان س آنأهای آماری و در ر امری ضروری و حیاتی برای سازمانیافته،  توسعه
 ملی آمار در سرتاسر جهان است.

  توضیحات
1. Conference of European Statistics (CES) 
2. High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics (HLG-

MOS) 
3. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
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4. Organistaion for Economic Co-operation and Development (OECD) 
5. Statistical Modernistaion Community 
6. Supporting Standards, Sharing Tools, Developing Organization 

Resilience, Blue Skies Thinking Network  
7. Transformative agenda for official statistics 
8. African Development Bank (AfDB), Statistics Canada, Partnership in 

Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21), Statistical, 
Economic and Social Research and Training Centre for Islamic 
Countries(SESRIC), Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific (ESCAP), Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean  
(ECLAC), Eurostat 

9. Proactive 
یک گروه تحت عنوان  .۱۰ ارتباطات، همکاری و مشارکت در «موارد (الف) و (ب) را در 

 بندی کرد توان گروه المللی) نیز می ای و بین هآمار رسمی (ملی، منطق نظام 
11. Key Action Plan 
12. National Statistical System (NSS) 
13. Administrative data 
14. Big data 
15. Handbook of Statistical Organization, Third Edition 
16. National Statistical Office(NSO) 
17. Regional Statistical System(RSS) & Global Statistical System(GSS) 
18. Centralized/Decentralized Statistical Systems 
19. National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) 
20. European Statistical System (ESS) 
21. Generic law on official Statistics 
22. Geospatial data 
23. National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) 
24. personal skills and character traits 
25. Effective management 
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26. People leadership, Strategic leadership, Leading change, Leading risk 
27. Divisional/Subject matter, Functional and matrix Organizational 

structure 
28. process-oriented organizational structure 
29. Statistical Infrastructure 
30. Risk management 
31. Artificial intelligence , Machine learning and Record linkage 
32. Generic Statistical Data Editing Models 
33. Generalized Edit and Imputation System (GEIS) 
34. Modernization Maturity Model(MMM) 
35. Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) 
36. Generic Activity Model for Statistical Organizations (GAMSO) 
37. Generic Statistical Information Model (GSIM) 
38. Common Statistical Production Architecture (CSPA) 
39. The Common Metadata Framework (CMF) 
40. Data Documentation Initiative (DDI) 
41. Statistical confidentiality and disclosure protection 
42. Global Working Group (GWG) on Big Data for official statistics 
43. Surveys 
44. Administrative data or Secondary data Sources 
45. Data Provider 
46. Centralization of collection 
47. Tailor made tables 
48. Open data 
49. UN World Data Forum 
50. Action Plan for Sustainable Development Data 
51. Classifications, Concepts and Definitions, Methodologies and 

Procedures 
دسته کلی برای استانداردهای آماری برشـمرده  ۵شایان گفتن است در مراجع آماری در اصل  .۵۲

 Data)  نداردهای منـابع دادهاسـتا«شده است که عالوه بر مـوارد ذکـر شـده، دو طبقـه دیگـر 
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sources)  ها شــاخص«و (Indicators)« نیــز وجـــود دارنــد. در ایــن مقالــه براســـاس ،
   اند. های فنی ادغام شده ها و شیوه بندی روش این دو طبقه، در دسته UNSDبندی  طبقه

53. The Common Metadata Framework (CMF) 
54. Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) 
55. The Data Documentation Initiative (DDI) 
56. Statistical Quality Management Framework 
57. Dissemination Standards 
58. Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) 
59. Generic Activity Model for Statistical Organizations (GAMSO) 
60. Generic Statistical Information Model (GSIM) 
61. Common Statistical Production Architecture (CSPA) 
62. the Bank for International Settlements (BIS) 
63. European Central Bank (ECB) 
64. Eurostat (Statistical Office of the European Union) 
65. International Monetary Fund (IMF), 
66. World Bank (WB) 
67. International Organization for Standardization (ISO) 
68. Macro data and Aggregated data 
69. Micro data 
70. DDI Alliance 
71. Data cleaning 
72. Anonymization 
73. Meta data life cycle 
74. Quality Assurance Framework of the European Statistical System 
75. Statistics Canada’s Quality Assurance Framework 
76. Data Quality Assessment Framework (DQAF) 
77. National Quality Assurance Frame Work (NQAF) 
78. The International Monetary Fund (IMF) 
79. Punctual, Timely and comprehensive 
80. The Special Data Dissemination Standard (SDDS) 
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81. The General Data Dissemination System (GDDS) 
82. Data coverage, periodicity (frequency), and timeliness 
83. Public Accessibility 
84. Integrity 
85. Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) 
86. SDDS PLUS 
87. General Data Dissemination System (GDDS) 
88. Enhanced General Data Dissemination System (e-GDDS) 
89. country coordinator 
90. National Statistical Data Page (NSDP) 
91. Strategy and leadership 
92.  Capability development 
93. Corporate support 
94. GSIM Version 1.1 
95. Information objects 
96. Business, Exchange, Concepts and Structures 
97. Business Architecture, Information Architecture, Application 

Architecture and Technology Architecture 
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