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  انم خداوند جان و رخد  هب

 دیباچه

های اجرایی تولید کننده آمارهای اهمیت و گستردگی حوزه آمارهای رسمی، در عین تخصصی بودن و تعدد دستگاه
ها و اطالعات برای فراهم کردن داده ،اهمیت نقش و جایگاه مرکز آمار ایران در نظام آماری کشور همراه با رسمی
از مهمتدرین عدوام ی اسدت کده باشدد، صحیح و به هنگام مورد نیاز برای کاربران آمارهای رسمی کشور که آماری 

از سدوی دیگدر بدا توجده بده  ها و ساختار نظام م ی آمار ایران را ایجداد کدرده اسدت ضرورت بازنگری در فعالیت
های گوندداگون در جوامددر بشددری ر  داده و منجددر بدده ر دانددش و فندداوری در زمینددهای کدده دهای فزایندددهپیشددرفت

آمدار رسدمی اجتندا  و انتشدار های تولید ها گشته، لزوم تغییر در رویکردها و روشتر شدن آندگرگونی و پیچیده
ری کشدور، همدواره نظام آمدا آمارهای رسمی در ناپذیر شده است  بنابراین مرکز آمار ایران به عنوان مرجر قانونی

بده منظدور افدزایش کی یدت تولیدد و  ،حرکت به سوی تعالی سازمانی و کارآمدی را همگام با دانش و فناوری روز
 انتشار آمارها در مجموعه نظام آماری، در دستور کار خود داشته است  

مطدر  در مجدامر و  و موضدوعات های مس ط بر ادبیات و نظام آماری جهدانیدر همین راستا با توجه به گرایش
هددا و سددازی فعالیتاز چنددد سدداش پددیش موضددو  نوینمرکددز آمددار ایددران نیددز های مرجددر آمدداری جهددان، سددازمان
اصدولی، عمیدو و مطدابو بدا  که به صورت کامالًخود را در دستور کار قرار داده است و برای اینکاری فرآیندهای 

مطالعه و پدووهش در ایدن زمینده را از چندد سداش  ،های ع می در سطح جهان عمل کندها و یافتهآخرین دستاورد
در  های بنیدادین،و پووهش این مطالعات شدهمستند بندی نتایج و پیش، توسط پووهشکده آمار آغاز کرد که جمر

بدا های ایدن طدر  پووهشدی، در طوش مطالعات و بررسیت  البته روی گزارش شده اسقالب طر  پووهشی پیش
هدای بسدیاری از نتدایج در گروهتوجه به پویایی و اهمیت موضو  و نیاز مرکز آمار ایدران و جامعده آمداری کشدور، 

در تهیده راهبردهدا از نتایج آن به طور عم ی  کاری و کارشناسی مورد نقد و بررسی و بازنگری قرار گرفته و سپس
ارایده تهیده و »اسدت اده شدده اسدت  از جم ده هدا ها و اجدرای فعالیتها، تنظیم برنامدهها، اتخاذ تصمیمو سیاست
 طراحیهای مرکز، نویس قانون آمار به کمیسیون تخصصی و شورای عالی آمار، تغییر در فرآیندها و فعالیتپیش
ای ندوین، تغییدر رویکدرد مرکدز بده سدوی ندابر دادهگیدری از محرکت به سوی بهرهساختار سازمانی، تغییر  و تغییر
و  ر  داده ،هدامطالعدات و پووهشایدن همگی بدر اسدا  و بسیاری از موارد دیگر  «ماری ثبنی مبناشاجرای سر

  نظام آماری کشور است  و کارآمدی سازی برای مدرنآمار جدی مرکز حاصل تصمیم 



 رانیدر ا یاتیعمل یو راهکارها ها یژگیمدرن، ساختارها، و یدر نظام آمار یآمار یسازمان مل ب

 

 ه جنا  آقای دکتر نوبخت ریدیس محتدرم سدازمان برنامده و وقهای بیشایسته است از همه رهنمودها و حمایت
ی خدود، بداور ق بدی بده های گذشدته بده دلیدل نگداه توسدعه محدور و کاشناسدانهبودجه کشور، که در طوش همه ساش

سدازی و ارتقدای ریزی و مدیریت کشور داشته و همدواره یداور و پشدتیبان واقعدی نوینجایگاه نظام آمار در برنامه
هدای گزاری و قددردانی کدنم  همچندین جدا دارد از تالشاندد، صدمیمانه سدپا ر و نظام آماری کشور بودهمرکز آما

سدازی نظدام آمداری کشدور تشدکر و رؤسای سابو مرکز آمدار ایدران بالخدق آقدای دکتدر پارسدا در راسدتای مدرن
 عمل آید قدردانی به
جندا  و مجدانده های چندد سداله مطالعات و پووهشها، تالشحاصل در سطح م ی، تدوین این مجموعه  تهیه و

و متخصصدین ارشدد کارشناسدان مددیران،  معداونین، بده همدراهآقای دکتر شباک و گروه پووهشی همکدار ایشدان 
امید ایشان تشکر و قدردانی به عمل آید  همه زحمات ها و تالشکه جا دارد از پووهشکده و مرکز آمار بوده است 

مرکدز آمدار ایدران و بده تبدر آن نظدام  ،ارزشمندبنیادین و مطالب و نتایج این طر  پووهشی  گیری ازاست با بهره
ای که یکدی است اده از منابر نوین داده در به ویوهبیش از پیش و د در دستیابی به اهداف خود، نآماری کشور بتوان

پیدروز و موفدو خواهدد بدود،  دههای آیندسرشماری ثبتی مبنا در سداشمناسب اجرای های مهم نمایش آن از عرصه
 باشد  
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  انم خداوند جان و رخد هب 

 گفتارپیش

تر شدن جوامر و فرآیندد جهدانی شددن از ید  سدو و رشدد روزافدزون دانش و فناوری، پیچیدهپیشرفت چشمگیر 
های م ی آمار را در هنگام از سویی دیگر، سازمان نیازهای آماری کاربران به آمارهای رسمی با کی یت، ارزان و به

ای و های بودجدهمحددودیتهدا، بده مدوازات ایدن چالشرو کدرده اسدت  های زیادی روبدههای اخیر با چالشساش
های آمداری کشدورها را بدرای شد افیت و ای، تقاضای ذین عان اص ی نظامهمچنین پدیدار شدن منابر متعدد داده

کردن منابر خود برای تولید داده و اطالعدات   پاسخگویی هرچه بیشتر تولیدکنندگان آمار رسمی در چگونگی هزینه
های گذشددته و فشددار دوچندددانی کدده در ایددن راسددتا بددر وامددل در سدداشآمدداری افددزایش داده اسددت  مجمددو  ایددن ع

هدا و فرآینددهای های آماری وارد شد، ضرورت بازنگری در نظامعنوان مرجر اص ی نظام های م ی آمار بهسازمان
تهیه و انتشار محصوالت آماری را متناسب با شرایط جدید روشن کرد  بنابراین م هوم جدیددی در ادبیدات ع مدی 

هدای آمداری مطدر  شدده اسدت  بدرای پدووهش و مطالعده سازی نظاممار رسمی در سطح جهانی با عنوان مدرنآ
های مخت ف این موضو  کمیسیون اقتصادی سدازمان م دل بدرای اروپدا در سداش ها و جنبهبیشتر در زمینه ویوگی

هدا و ل داد  همچندین کن رانسای را تحت عنوان گروه عالی مددرنیزه کدردن آمدار رسدمی تشدکیویوه  کمیته ۰۲۹۲
های متعددی با شرکت دانشمندان، آمارشناسان و کارشناسان خبدره آمدار رسدمی در نقدات مخت دف جهدان سمینار

ون آمدار سدازمان م دل نیدز یالم  ی مرجر آمار رسدمی برگدزار شدده اسدت  کمیسدسسات بینؤها و م توسط سازمان
 ۰۲۹۴و ۰۲۹4، ۰۲۹2های ام خدود در سداش6۴و 6۴، 64های الم  دی در نشسدت مرجدر بدین بداالترینعندوان  به

 طور ویوه در دستور کار خود قرار داده است   های آماری را بهسازی نظامموضو  مدرن
سدازی نظدام آمداری را در ، مدرن۹۹۱2آنچه گ ته شد، مرکز آمار نیز بدا توجده بده اهمیدت موضدو  از سداش   بنابر

وجه به جایگاه و ظرفیدت پووهشدکده آمدار، درخواسدت کدرد تدا ایدن پووهشدکده در دستور کار خود قرار داد و با ت
سازی آمار رسمی را مورد مطالعه و بررسدی قدرار قالب ی  طر  پووهشی بنیادی، ابعاد و جوانب موضو  مدرن

  ر صدرف زمدانرا برای جامعه آماری کشور تبیین نماید  البته با توجه به گستردگی ابعاد موضو ، عالوه ب  داده، آن
سازی گزارش نهایی این طر  پووهشی، در طوش مدت مطالعده و سازی و آمادهبرای گردآوری منابر الزم و مستند

در ج سدات متعددد  شده ونتایج در محضر گروهی از کارشناسان ارشد و نخبگان نظام آماری کشور ارایه  ،بررسی
  از همین روی بسیاری از نتدایج ایدن گرفته استی قرار و طوالنی مطالب مورد نقد و بررسی کارشناسی و بازنگر
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برداری در مرکز آمار هطور عم ی و کاربردی مورد است اده و بهر سازی گزارش نهایی به طر  مطالعاتی پیش از آماده
 .ها ارایه قانون آمار به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بوده است  آنأایران قرار گرفته است که در ر

بدرای ندوین شددن ید  سدازمان  بودهاین طر  پووهشی، سعی شده تا همه جوانب و ابعاد و اقداماتی که الزم در 
توانندد بدا مطالعده م ی آمار انجام شود، فهرست شده و به آن پرداخت شده است  عالقمندان و کاربران محترم می

شدده بدا مراجعده بده مراجدر گردآوری های مطدر  در ایدن موضدو ، بندابر نیدازضمن آشنایی مباحث و نظریده  آن،
 های الزم را بنمایند بردایتر، بهرهو جزیی  صورت تخصصیبه

سدازی آمدار ندر فصل اوش این مطالعه ضمن ارایه تعاریف و م اهیم ک ی و مورد نیداز، در زمینده مدر گ تنی است
شدود  همچندین حوزه پرداختده می های مس ط اینرسمی، با بیان مسأله و ضرورت موضو ، به تاریخچه و گرایش

سازی آمار رسمی پرداخته و سپس بر اسدا   تببین م هوم مدرن توجه به منابر موجود به معرفی ودر این فصل با 
بدا توجده  شدود میمبادرت ورزیده های ک یدی و اجزای سازنده این م هوم ل هؤشناسایی و تشریح مبه  این تعریف

های ی  سازمان آماری مددرن بدا در نظدر گدرفتن اصدوش بنیدادین آمدار ویوگی اوش،در فصل شده به مطالب اشاره
بده مشخصدات و شدود  فصدل سدوم ارایده می دوم رسمی و البته ت سیر این اصوش در نظام آماری مدرن، در فصدل

بدرای عندوان بسدتر مدورد نیداز  بدهسدازی، متناسدب بدا رویکدرد مدرن ،های توسدعه آمدارو برنامههای قانون ویوگی
پردازد  در فصل چهارم ساختار تشکیالتی ی  سازمان م ی آمدار مددرن مطدر  شدده و می سازی آمار رسمیمدرن

های م ی آمار و البته پیشنهادی برای بازطراحی ساختار سازمانی مرکز آمار ایران بر اسا  ساختار مدرن سازمان
های روز دنیا در تولیدد ای و فناوریمنابر نوین دادهنیز فصل پنجم در شود  های بومی ارایه میشرایط و محدویت

عنوان یکدی بده ،گیرند  در فصل ششم انتشارات و ارتباطات اثر بخشمعرفی و مورد بررسی قرار می ،آمار رسمی
مورد بررسی قرار گرفته است  عمدل و انجدام فعالیدت بدر  ،ها و ابعاد مهم در ی  سازمان م ی آمار مدرناز جنبه

الم  دی هدای بینها و ویرایشهای آماری که مطابو و بدر مبندای آخدرین توصدیهها و دستورالعملاندارداسا  است
سدازی ید  نظدام آمداری اسدت  ایدن موضدو  و  اندد، یکدی از مهمتدرین الزامدات بدرای مددرن تهیه و تددوین شدده

  تح یدل شدوندمیتم بررسدی سازی ی  سازمان و نظام م ی آمار، در فصدل ه داستانداردهای مهم مورد نیاز مدرن
جایگداه آن در  نیز ها و جزییات چنین تح ی ی وها برای ج وگیری از برداشت نادرست از آمار رسمی و ویوگیداده

ی  سازمان م ی آمار از دیگر موضوعات مهم در این زمینه است کده فصدل هشدتم ایدن تحقیدو بده آن اختصدا  
  خواهد بودشده  بندی و ارایه نتایج انجام نیز جمر این پووهش یافته است  آخرین فصل

های اثرگذار و ارزشمند ایشدان در ایدن طدر  پووهشدی اسدت اده شدده از جم ه کسانی که بسیار از دانش و مشاوره
زاده ریدیس محتدرم مرکدز آمدار ایدران هسدتند  الزم اسدت صدمیمانه از ایشدان و است، جندا  آقدای دکتدر حسدین

از جندا  شدود  های دقیقشان در انجام این طر  پووهشی بنیادین سپاسگزاری ییهای مش قانه و راهنماحمایت
از  شدود  همچندیناندد تشدکر میخود تیم تحقیدو را یداری نموده نیز که با ارایه نظرات کارشناسیآقای دکتر پارسا 

شدود  در نی میقددردا اندد،ارائده کردههای تخصصدی و دقیدو خدود را جنا  آقای آرش فاض ی که خالصانه دیدگاه
خانم دکتر مرضیه خاکستری و آقایان ودود کرامتی و دکتدر کداوه جنا  آقای دکتر شباک )مجری طر (، از  ادامه

و نیز همه کارشناسان و متخصصینی که با  داشتندعنوان همکار اص ی در تهیه و تدوین طر  همکاری  کیانی که به
   شودمیبهتر این مجموعه مشارکت کردند قدردانی  داوری یا ارایه نظرات، در اصال  و بهبود هر چه



  ج گفتارشیپ

 

رسانی پووهشکده آمار انجام شده است  ها و اطال شایان گ تن است این مجموعه در گروه پووهشی پردازش داده
کنیم بدا ارایده مدی درخواستنظران، کارشناسان و کنشگران آمار رسمی کشور در پایان از همه عالقمندان، صاحب

 نظرات ارزشمند خود ما را در بهبود و اصال  این مجموعه یاری بخشند  
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1 
 اتیو کل میو مفاه فیراتع

 مقدمه -1-1
های پددانزدهم و شددانزدهم مددیالدی، آمددار روشددی بددرای شددمارش و فهرسددت جمعیددت و منددابر دولتددی بددود  در سددده

اصطال  آماری از دانشکده جدید آماری التین )شورای ایالتی( گرفته شده و به ع م ایالت اشاره دارد  طبو تعریف 
 «.شود منتشر می 9نظام آمار ملی توسط»آمار رسمی آماری است که  ۹های اقتصاد و توسعههمکاری سازمان

دهی تولیدد و انتشدار آمدار سازمانیا مؤسسه م ی برای مدیریت و یا  سازمانامروزه دیگر تقریباً در هر کشور ی  
و  هدادادهرسمی وجود دارد که نیاز تصمیم گیرندگان و سایر کاربران از جم ه عموم مردم و جامعده تحقیقداتی را بده 

اطالعات آماری تامین می کند  آمارهای رسمی باید عینی باشند و به راحتدی در دسدتر  بدوده و بده طدور مدداوم 
تغییر امکان پذیر باشد  بدین ترتیب به ویوه اطالعات آماری که در زمینه های موضدوعی  گیریاندازهتولید شود تا 

اطالعددات اولیدده مددورد نیدداز و حیدداتی را بددرای  شددودمخت ددف )اقتصددادی، جمعیتددی، اجتمدداعی و غیددره( تولیددد می
 گیریتصدمیم، ارزیابی و ارزیابی در سطو  مخت ف فراهم می کند تا ابزاری برای سیاستگذاری بهتر و گیریتصمیم

 خو  و مناسب و در ی  کالم حکمرانی شایسته یاشد  در واقر این هدف اص ی نظام آمار رسمی است  

  هیمهم اول میمفاه ریو سا یآمار رسم مفهوم -1-9
به عنوان  الم  یبینمرجر  هایسازماندولتی یا نهادهای عمومی و  هایسازمانآمار رسمی آماری است که توسط 

های زنددگی مدردم و ی دی در مدورد بسدیاری از جنبدهکمدی یدا ک  آنهدا اطالعدات شدودمیی  کاالی عمومی منتشر 
   دهندمیشهروندان، مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرایط زندگی، بهداشت، آموزش و محیط زیست ارائه 
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۰ National Statistical System (NSS) 
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و توسددعه م ددی، ب کدده جامعه ن کالی هااریسیاستگذدر نه تنها ر رسددمی ماآنقش برجسته و همیت ایگر وز دمرا
بر کسی پوشیده نیسدت و بده همدین دلیدل آمدار رسدمی در  الم  یبینی هاییزربرنامهو توسعه جامعه جهانی ای بر
در همین راستا آمارهایی ست  ابه هم پیوسته و منظم ری ساختادارای لم  ی ابینای و منطقه، مخت ف م ی  سطو

پیدروی کنندد  هدای خاصدی باشدند و از اصدوش یکسدانی شوند بایدد دارای ویوگیکه به عنوان آمار رسمی ت قی می
م دل متحدد در اروپدا بده  سدازمانتوسدط کمیسدیون اقتصدادی  ۹۱۱۰بنابراین اصوش بنیادین آمار رسمی در سداش 

م ل بده عندوان ید  اسدتاندارد جهدانی مدورد تأییدد قدرار  سازمانتصویب رسید و متعاقباً توسط کمیسیون آماری 
 نیز مختصر تغییراتی در آن ایجاد شد  ۰۲۹6گرفت و در ساش 

، آمار رسمی حاصل عم کرد نظام آماری م ی است  OECD سازمانمانطور که در باال گ ته شد طبو تعریف ه
م ی نیز  سازمانباید توسط ی   شوندمیآماری م ی انجام   ی که در ی  نظامهایفعالیتدر عین حاش همه 
اداری مت اوت خواهد  ایسترهگبا توجه به نیازهای م ی و فضای  هاسازمانشوند  نقش این هدایت و هماهنگ 

ها داشتن مسئولیت تهیه سازمان  اولین وظی ه این شودمیبود و معموالً توسط قانون آمار در سطح کشور تعریف 
 استانداردهایبرای کل نظام آماری و تعیین  ریزیبرنامهگذاری و و تولید طیف وسیعی از آمار و سپس جهت

های آماری م ی در سطح در تولید و انتشار آمار رسمی است  نظام سیشناروشعم یاتی و معیارهای فنی و 
به دو دسته متمرکز  (PARIS 21)یا  ۹ام۰۹جهان طبو تعریف موسسه مشارکت برای توسعه آمار در قرن 

اجتماعی بندی با توجه به شیوه عم کرد نظام آماری م ی و شرایط سیاسیشوند  این دستهوغیرمتمرکز تقسیم می
ها انجام شده است  نظام آماری م ی متمرکز نظامی است که بیشتر محصوالت آماری آن توسط ی  کشور
شود و برعکس نظام آماری م ی غیر متمرکز نظامی است که محصوالت آماری م ی تولید و منتشر می سازمان

وند  استرالیا و شتوسط نهادهای دولتی مرتبط و یا مسؤش همان بخش و یا موضو  آماری تولید و منتشر می
م ی آماری این  هایسازمانها متمرکز بوده و کانادا نمونه بارزی از کشورهایی هستند که نظام م ی آماری آن

کشورها از طرف دولت اختیار کامل دارند که تعیین کنند چه آماری و به چه روشی باید تولید شود  از سوی دیگر 
 سازمانی آماری کامال نیمه متمرکز است و در حدود هشتاد نهاد و کشور ایاالت متحده آمریکا، دارای نظام م 

م ی آمار آنجا تنها به امر هماهنگی و مدیریت  سازمانکنند و دولتی و فدراش آمار رسمی این کشور را تولید می
 پردازد نظام م ی آماری می

ای از تمرکز و یا عدم تمرکز قرار رجههای م ی آماری در دنیا میان این دو دسته با دشایان گ تن است اغ ب نظام
م ی آماری کشور استرالیا بود معضل  سازمانکه از آمارشناسان برجسته و زمانی رییس  1گیرند  بیل م  لنانمی

های م ی کند  از دید وی نظامعنوان می« طرفیسیاست در برابر بی» های م ی آماری در جهان را اساسی نظام
طرفی را در مجمو  و در گستره آمارهای رسمی تولید شده در آماری با درجه تمرکز باالتر، اصل استقالش و بی

های موضوعی خود آمار های نیمه متمرکزی که نهادهای متولی بخشکنند تا نظام نظام آماری بیشتر ح ظ می
به طور ک ی مزایا و معایب هر ی  از  PARIS 21کنند  نهاد مورد نیاز و گاه محصوش عم کرد خود را تولید می

مزایا و توصیف شده است  شایان گ تن است  ۹-۹شمرده است که به طور خالصه در جدوش این دو نظام را بر
معایبی که اشاره شده به طور ک ی و نسبی است و میزان و شدت آنها با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی، 
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کند  بنابراین برای طراحی و مدش سازی ی  نظام وضعیت جغرافیایی و البته توسعه یافتگی کشورها تغییر می
شرایط سیاسی و جغرافیایی هر کشور و متناسب با آن آماری م ی کارآمد و پویا، درجه تمرکز آن باید با توجه به 

ای که موجب موفقیت و توان نسخه واحدی برای همه پیچید  با این وجود اص ی ترین مول هتبیین شود و نمی
شود وجود ی  قانون موثر و کارآمد برای نظام م ی کارایی هر نظام آماری م ی، چه متمرکز و چه غیر متمرکز، می

ها و وظایف نظام آماری نیازی است که همه فعالیتلبته باید در نظر داشت که قانون آمار تنها پیشآمار است  ا
های دیگری شوند و عالوه بر ساختار متناسب نظام آماری مول هدر بستر و چارچو  آن تعریف و مشخق می

که در هر حالتی و با هر نیز برای کارآمدی نظام آماری م ی باید لحاظ شوند  در این میان این مهم است 
ساختاری برای نظام آماری م ی، این اطمینان در میان کاربران آمار و حتی عموم مردم ایجاد شود که تهیه و تولید 

پذیرد و حتی مردم ببینند آمار طرفی کامل در درون نظام م ی آمار صورت میای و بیآمار بر اسا  اصوش حرفه
و توسعه کشور برای ارزیابی و ممیزی اثربخشی  ریزیبرنامهبر است اده در نظام  تولید شده در نظام آماری عالوه

رود  این همان سرمایه اجتماعی است که در نظام آماری مدرن به عنوان عم کرد دولت و اصال  امور نیز بکار می
 شود  ی  مول ه اساسی و ک یدی برای به شدت بر آن تاکید می

 

 (۰۲۲2)ساش  PARIS 21متمرکز برشمرده شده توسط  ریمتمرکز و غ یآمار یهانظام بیو معا ایمزا -1-1جدول 
 متمرکز ریغ ینظام آمار متمرکز ینظام آمار 

 ایمزا

 نظام یهماهنگ و تیریمد در شتریب ییتوانا 
 یآمار
 یهایزیربرنامه ،یدر راهبر شتریب ییتوانا 
 در منابر ریوسا بودجه تر موثر تیمدت و هداب ند
 یآمار نظام اهداف به یابیدست
  استقالش، ح ظ بر شتریب یسازمانتمرکز 
 یدور و یاخالق و یاحرفه اصوش تیرعا و یطرفیب
 یاسیس یهادخالت از
 و آمار انتشار و دیتمرکز واحد در تول 

 آمار کاربران بهتر یدسترس

 نظام  یمشارکت همه ارکان و اجزا
 آمار انتشار و دیدر تول یآمار
 یرسم

 یگذاراستیو س یریگمیتصم 
همه ساختار  ییو پاسخگو یجمع
 نیا در تیحاکم یسازمانو  یادار
 نهیزم

 بیمعا

 ندیفرا در یآمار نظام یاجزا ریسا ییجدا 
 یب حس جادیا و یرسم آمار انتشار و دیتول
 در یتیمسئول یب و بودن ت اوت یب و یزگیانگ
 شانیا

 و تیریدر مد یدشوار 
 اجزا انیم یهماهنگ

 یهایزیربرنامهدر  یدشوار 
 یهمه منابر برا جیب ندمدت و بس

 به اهداف  یابیدست
 نبود از شتریب احسا  جادیا 

 غ به و کاربران انیم در استقالش
 در یاسیس یهادخالت و فشارها
 آمار انتشار و دیتول انیجر
 منافر  حیترج شتریاحتماش ب

بر منافر  یسازمان یو موضوع یبخش
 یکل نظام آمار
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مهم  اریبس« 1ارتباطات» یکارکرد تابر مدرن، کردیرو با رمتمرکزیغ چه و متمرکز یم  یآمار نظام در چه نیبنابرا
به  ازین شتریمتمرکز ب یها ستمیمت اوت است  در س  یدر هر  یتابر کارکرد نیا یموجود تیاست  اگرچه ماه

درک بهتر  یدولت هستند ، برا یهابخش ریکه در سا یکسان وهیارتبات موثر و هدفمند با کاربران، به و جادیا
 جیو ترو هیته ،یدر جهت هماهنگ شتریب ازین نیا رمتمرکزیغ یدر نظام آمار کهیآنان است  در حال یآمار یازهاین

به عموم  یبخش نانیاطم زیآمار و ن هیدولت در ته یهابخش ریمتقابل با سا ینظارت و همکار زیاستانداردها و ن
متمرکز وجود  ری  در هر دو نظام متمرکز و غشود یم یدهسازمان یمردم از صحت و دقت محصوالت نظام آمار

و  یهماهنگ یبرا یادار یشوراها زیو ن ربطیبا مجامر ذ یکارشناس یهاهیدر ال یو مشورت یتخصص یهاتهیکم
نظام   یاست  در  یارتباطات ضرور یعم کرد هر چه بهتر تابر کارکرد یبرا یتیحاکم یهاهیدر ال یزیربرنامه
 دیتول الت،یا ایدرون کشور، استان  ییایو هم در سطح مناطو جغراف یکارآمد آمارها هم در سطح م  یآمار
 یها خود مختاربه استان ایدارند و  یفدرال یاسیکه نظام س ییدر کشورها رسد یوجود به نظر م نی  با اشوند یم
 یرمتمرکزیغ یآمار ینظام م  یکه دارا یواگذار شده است، در صورت یدولت مرکز یدر اداره امور از سو یادیز

دقت و  ازمندیتر شده و ندشوار اریمناسب بس یمحصوالت آمار دیتول یبرا یزیربرنامهو  یباشند هماهنگ
 در ریز شر  به آن با وندیپ در مهم میم اه ریسا و یرسم آمار ویدق فیتعر حاش  است یتردهیچیپ یدهسازمان
 :شود یم هیارا فصل ریز نیا نایپا
 یهدایریدگمیتصدم ازیدورد نمد کده بوده کشور هر ییاجرا یهادستگاه توسطو منتشر شده  دیآمار تول :5یرسم آمار
 آن در یرسدم آمدار نیعنداو کده هسدتند یرسدم یآمارهدا فهرسدت یدارا کشدورها اغ ب  باشد کشور آن یتیحاکم
  ردیگ یم قرار کشور آن یرسم یآمارها فهرست
 یم  سازمان عهده بر کشور یرسم یآمارها اکثر ای همه دیتول  هیوظ نظام، نو  نیدر ا:  9آمار متمرکز ینظام مل
  است آمار

 یدیاجرا یهادسدتگاه نیب در کشور یرسم یآمارها دیتول  هیوظ نظام، نو  نیدر ا:  6متمرکز ریآمار غ ینظام مل
  ندارد عهده بر را یرسم یآمارها تمام دیتول  هیوظ ییتنها به آمار یم  سازمان و است شده ریتوز مخت ف
 یمخت   یهاآن نظام حالت« ۱تمرکز عدم درجه» اسا  بر جهان مخت ف یکشورها در متمرکز ریآمار غ ینظام م 

 قدانون و رانیدا آمدار مرکدز یقدانون یهاتیمسدول و فیوظدا فیدتعر بده توجده بدا رانیرا به خود گرفته است  در ا
  شود یم است اده رانیآمار ا ینظام م   یبرا« ۹۲متمرکز مهین» ص ت از یآمار تیمرجع

جهان با  یاز آن که تمام کشورها نانیاست جهت کسب اطم یمجموعه اصول:  11یرسم یآمارها نیادیاصول بن
 یندیمع یو بدر اسدا  اسدتاندارها یقابل اعتماد، ع مد یخود به صورت یرسم یآمارها دیها قادر به تولآن تیرعا
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 آن تیدرعا و بیتصو متحد م ل سازمان یعموم مجمر توسط که است اصل ۹۲ شامل مجموعه نیخواهند بود  ا
  است شده هیتوص عضو یکشورها به

 مشدخق یزمدان مقطر  ی در هدف جامعه از ییها یوگیو به یابیدست ای یگردآور مندنظام تیفعال: 19یریآمارگ
  شود یم انجام یثبت یریآمارگ و یانمونه یریآمارگ ،یسرشمار عمده روش سه به که است
  باشند داشته را یوگیهستند که به طور همزمان سه و ییهاداده: 11هامِه داده

 هستند بزرگ اریها ازلحاظ تعداد رکورد بس: مجموعه داده11حجم  
  دهیچیپ یرکوردها و مدارک ر،یتصو ،یسنت داده گاهیدارند مانند، پا یمخت   یهاها شکلداده: 14تنو  
  یهداداده مکمدل، یهداداده مجموعده جدذ ، ویطر از کند یم رییبه طور مداوم تغ یاداده ی: محتو16شتا 

   ندیآ یکه از منابر مخت ف م ۹6داده روانه و شده ویآرش
  ندیگو یآمار زدادهیر را یش ای یدر سطح واحد آمار یآماراطالعات :  19یآمار زدادهیر

  دهند یم حیتوض یآمار یهاهستند که درباره داده ییهاداده: 16یفراداده آمار
  ندیگو یآمار واحد هدف جامعه یاعضا از  یبه هر :  12یواحد آمار

 از یکددی حدداقل مددورد در اطالعدات کسددب و مطالعده ،یریآمددارگ  یداسدت کدده در  یاجامعدده : 90جامعهه ههد 
  است مدنظر آن یهامشخصه

شدده و  نیدیتع شیپد ار یو طراحد یزیرامدهبرن بدامشخق  یندهایكه در قالب فرا ییهاتیهمه فعال : آمار دیتول
   ندیآمار گو دیرا تول شود یانجام م یآمار یهاپردازش و استخراج داده ،یگردآور یمناسب برا
 هداداده آن موجب به تا شوند یم فیتعر مشخق یندهایفرا قالب در كه است ییهاتیهمه فعال:  91انتشار آمار

 یم قرار كاربران عموم دستر  در یكیالكترون ریغ و یكیالكترون صورت به آمار دیتول از شده حاصل اطالعات و
  ردیگ

 :از عبارتند ابزار نیا  ردیگ یاست كه توسط آن آمار در دستر  عموم قرار م یتوجه: واژه انتشار شامل تمام ابزار
 یاردورهیغ انتشارات و یادوره اتینشر ها،فص نامه ،یخبر اتیها و نشررسانه 
 سكتید – یستیمغناط نوار فشرده، لو (، نترنتی)ا یجهان شبكه ویطر از یكیانتشار الكترون 
 دورنگار ستمیس ای ایگو ت  ن ویطر از آمار به یابی دست 

                                                                                                                                     
۹۰ Survey 
۹۹ Volume 
۹1 Variety 
۹1 Velocity 
۹6 Data Stream 
۹۴ Statistical Microdata 
۹۴ Statistical Metadata 
۹۱ Statistical Unit 
۰۲ Target Population 

Statistical Publication ۰۹ 



 رانیدر ا یاتیعمل یو راهکارها ها یژگیمدرن، ساختارها، و یدر نظام آمار یآمار یسازمان مل 7

 

 کمددار اسدناد، یسدازرهیذخ و ثبدت یبرا مشخق یندهایفرا قالب در كه است ییهاتیهمه فعال: یمستندساز
انجدام  دهدد، یتا انتشدار آمارهدا را نشدان مد دیمربوت به تول یهاتیانجام فعال ریكه س ییهاراهنما و دستورالعمل

  شود یم

 های مسلط بر آنسازی، حوزه های راهبردی و گرایشتاریخچه مدرن -1-1
ها، ی گسدترش داندش، فنداوری و همدراه بدا دگرگدونی در همده زمیندهدر دو دهه گذشدته همزمدان بدا روندد فزایندده

هدای سدریر و پیوسدته، بده ویدوه تغییدر در اند  گستره ایدن دگرگونیتر شدههای اجتماعی جوامر نیز پیچیدهساختار
هدای ، چالشو پدیدد آمددن مندابر ندوین داده تقاضا و نیازهای آماری جامعه، رشد انتظارات، پیشرفت تکنولوژی

م ی آمار مربوت ایجاد کرده اسدت  از  هاینظامها کننده آمار رسمی و به تبر آنتولید هایسازمانجدیدی را برای 
های تولید، ش افیت بیشدتر و جهدانی شددن بسدیاری از جنبده هدای اقتصداد م دی و سوی دیگر لزوم کاهش هزینه

هدا و گویی به ایدن چالشروی و برای پاسخها افزوده است  از همینو نظام هاسازمانت این به مشکال الم  یبین
 هایسددازمانعم یدداتی و خدددماتی  هددایفعالیتو دیگددر  سههازی فرآینههدهای تولیههدمدرنمشددکالت، موضددو  

ه است  با توجه بده آمار رسمی مطر  شد  الم  یبینهای مربوت، در مجامر ع می و کننده آمار رسمی و نظامتولید
حاش وسعت مطالب مطر  شدده در ایدن زمینده، سازی آمارهای رسمی و پراکندگی و درعیناهمیت موضو  مدرن
و پیگیدری  سهازی آمارههای رسهمیموضهو  مدرنای را برای مطالعه و تمرکز بر کمیته ۰۰کن رانس آمار اروپایی

یکدی از  CESتشدکیل داد  نهداد  ۰۲۹۲در سداش  ۰۹سازی آمار رسدمیامور مربوت، تحت عنوان گروه عالی مدرن
در زمینه آمار رسدمی فعالیدت مدی کندد  ایدن نهداد از  ۹۱۰۴الم  ی آمار است که از ساش ترین نهادهای بینقدیمی
ادامده فعالیدت  ۰1م دل بدرای اروپدا سدازماندر قالب کندونی و در زیدر مجموعده کمیسدیون اقتصدادی  ۹۱2۹ساش 
ن نهاد کافی است دانسته شود که تهیه کننده محوری اصوش بنیادین آمارهای رسمی دهد  در خصو  اهمیت ایمی

م ی آمار کشورهای کاندادا، ایرلندد، ایتالیدا،  هایسازماناز روسای   HLG-MOSم ل بوده است  گروه  سازمان
یرکل اداره آمار جنوبی، اس ونی و انگ ستان تشکیل شده است  همچنین مدمکزی ، ه ند، نیوزی ند، استرالیا، کره

نیز از اعضای آن هستند و در حداش حاضدر ریاسدت آن  UNECEو  OECD سازماناروپا و مدیران بخش آمار 
ع می، پووهشدی و اجرایدی  هایفعالیتدهی همه سازمانرا کانادا برعهده دارد  وظی ه این گروه هدایت، راهبری و

سدازی بدرای ها، زمینهآمدار رسدمی در جهدان اسدت  شناسدایی رونددها، تهدیددها و فرصدت سازیمدرنمربوت به 
راهبردهدای ک دی و انجدام همداهنگی  الم  دی، تددوینبین هایسازمانها و مطالعه و اقدامات مشترک میان کشور

ایدن گدروه از سداش  ی هستند که ایدن گدروه در دسدتور کدار خدود دارندد هایفعالیتهای الزم در این زمینه، از دیگر 
های آموزشدی متعدددی اقددام کدرده و هدر ، پس از پایان مطالعات نخستین، به برگزاری سمینارها و کارگاه۰۲۹۰

خود،  هایفعالیت، این گروه برای انجام بهتر ۰۲۹4دهد  از ساش می ارائه CESساش گزارش اقدامات خود را به 
ازوی اجرایی مبادرت ورزیده است  همچنین چهار کمیته اصد ی به عنوان ب ۰1سازی آماریبه تشکیل انجمن مدرن

                                                                                                                                     
۰۰ Conference of European Statisticians (CES) 
۰۹ High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics (HLG-MOS) 
۰1 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
۰1 Statistical Modernization Community 


