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هب انم خداوند جان و رخد

دیباچه

اهمیت و گستردگی حوزه آمارهای رسمی ،در عین تخصصی بودن و تعدد دستگاههای اجرایی تولید کننده آمارهای
رسمی همراه با اهمیت نقش و جایگاه مرکز آمار ایران در نظام آماری کشور ،برای فراهم کردن دادهها و اطالعات
آماری مورد نیاز برای کاربران آمارهای رسمی کشور که صحیح و به هنگام باشدد ،از مهمتدرین عدوام ی اسدت کده
ضرورت بازنگری در فعالیتها و ساختار نظام م ی آمار ایران را ایجداد کدرده اسدت از سدوی دیگدر بدا توجده بده
پیشددرفتهای فزایندددهای کدده در دانددش و فندداوری در زمینددههای گوندداگون در جوامددر بشددری ر داده و منجددر بدده
دگرگونی و پیچیدهتر شدن آنها گشته ،لزوم تغییر در رویکردها و روشهای تولید و انتشدار آمدار رسدمی اجتندا
ناپذیر شده است بنابراین مرکز آمار ایران به عنوان مرجر قانونی آمارهای رسمی در نظام آمداری کشدور ،همدواره
حرکت به سوی تعالی سازمانی و کارآمدی را همگام با دانش و فناوری روز ،بده منظدور افدزایش کی یدت تولیدد و
انتشار آمارها در مجموعه نظام آماری ،در دستور کار خود داشته است
در همین راستا با توجه به گرایشهای مس ط بر ادبیات و نظام آماری جهدانی و موضدوعات مطدر در مجدامر و
سددازمانهای مرجددر آمدداری جهددان ،مرکددز آمددار ایددران نیددز از چنددد سدداش پددیش موضددو نوینسددازی فعالیتهددا و
فرآیندهای کاری خود را در دستور کار قرار داده است و برای اینکه به صورت کامالً اصدولی ،عمیدو و مطدابو بدا
آخرین دستاوردها و یافتههای ع می در سطح جهان عمل کند ،مطالعه و پدووهش در ایدن زمینده را از چندد سداش
پیش ،توسط پووهشکده آمار آغاز کرد که جمربندی نتایج و مستندشده این مطالعات و پووهشهای بنیدادین ،در
قالب طر پووهشی پیشروی گزارش شده است البته در طوش مطالعات و بررسیهای ایدن طدر پووهشدی ،بدا
توجه به پویایی و اهمیت موضو و نیاز مرکز آمار ایدران و جامعده آمداری کشدور ،بسدیاری از نتدایج در گروههدای
کاری و کارشناسی مورد نقد و بررسی و بازنگری قرار گرفته و سپس از نتایج آن به طور عم ی در تهیده راهبردهدا
و سیاستها ،اتخاذ تصمیمها ،تنظیم برنامدهها و اجدرای فعالیتهدا اسدت اده شدده اسدت از جم ده «تهیده و ارایده
پیش نویس قانون آمار به کمیسیون تخصصی و شورای عالی آمار ،تغییر در فرآیندها و فعالیتهای مرکز ،طراحی
و تغییر ساختار سازمانی ،تغییر حرکت به سوی بهرهگیدری از مندابر دادهای ندوین ،تغییدر رویکدرد مرکدز بده سدوی
اجرای سرشماری ثبنی مبنا» و بسیاری از موارد دیگر همگی بدر اسدا

ایدن مطالعدات و پووهشهدا ،ر داده و

حاصل تصمیم جدی مرکز آمار برای مدرنسازی و کارآمدی نظام آماری کشور است

ب

سازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن ،ساختارها ،ویژگیها و راهکارهای عملیاتی در ایران

شایسته است از همه رهنمودها و حمایتهای بیوق ه جنا

آقای دکتر نوبخت ریدیس محتدرم سدازمان برنامده و

بودجه کشور ،که در طوش همه ساشهای گذشدته بده دلیدل نگداه توسدعه محدور و کاشناسدانهی خدود ،بداور ق بدی بده
جایگاه نظام آمار در برنامهریزی و مدیریت کشور داشته و همدواره یداور و پشدتیبان واقعدی نوینسدازی و ارتقدای
مرکز آمار و نظام آماری کشور بودهاندد ،صدمیمانه سدپا گزاری و قددردانی کدنم همچندین جدا دارد از تالشهدای
رؤسای سابو مرکز آمدار ایدران بالخدق آقدای دکتدر پارسدا در راسدتای مدرنسدازی نظدام آمداری کشدور تشدکر و
قدردانی بهعمل آید
تهیه و تدوین این مجموعه در سطح م ی ،حاصل تالشها ،مطالعات و پووهشهای چندد سداله و مجدانده جندا
آقای دکتر شباک و گروه پووهشی همکدار ایشدان بده همدراه معداونین ،مددیران ،کارشناسدان ارشدد و متخصصدین
پووهشکده و مرکز آمار بوده است که جا دارد از تالشها و زحمات همه ایشان تشکر و قدردانی به عمل آید امید
است با بهرهگیری از مطالب و نتایج این طر پووهشی بنیادین و ارزشمند ،مرکدز آمدار ایدران و بده تبدر آن نظدام
آماری کشور بتوانند در دستیابی به اهداف خود ،بیش از پیش و به ویوه در است اده از منابر نوین دادهای که یکدی
از عرصههای مهم نمایش آن اجرای مناسب سرشماری ثبتی مبنا در سداشهای آیندده خواهدد بدود ،پیدروز و موفدو
باشد

حس
جواد ینزاده
رئیس رمزک آمار اریان
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پیشرفت چشمگیر دانش و فناوری ،پیچیدهتر شدن جوامر و فرآیندد جهدانی شددن از ید

سدو و رشدد روزافدزون

نیازهای آماری کاربران به آمارهای رسمی با کی یت ،ارزان و بههنگام از سویی دیگر ،سازمانهای م ی آمار را در
ساشهای اخیر با چالشهای زیادی روبدهرو کدرده اسدت بده مدوازات ایدن چالشهدا ،محددودیتهای بودجدهای و
همچنین پدیدار شدن منابر متعدد دادهای ،تقاضای ذین عان اص ی نظامهای آمداری کشدورها را بدرای شد افیت و
پاسخگویی هرچه بیشتر تولیدکنندگان آمار رسمی در چگونگی هزینه کردن منابر خود برای تولید داده و اطالعدات
آمدداری افددزایش داده اسددت مجمددو ایددن عوامددل در سدداشهای گذشددته و فشددار دوچندددانی کدده در ایددن راسددتا بددر
سازمانهای م ی آمار بهعنوان مرجر اص ی نظامهای آماری وارد شد ،ضرورت بازنگری در نظامهدا و فرآینددهای
تهیه و انتشار محصوالت آماری را متناسب با شرایط جدید روشن کرد بنابراین م هوم جدیددی در ادبیدات ع مدی
آمار رسمی در سطح جهانی با عنوان مدرنسازی نظامهدای آمداری مطدر شدده اسدت بدرای پدووهش و مطالعده
بیشتر در زمینه ویوگیها و جنبههای مخت ف این موضو کمیسیون اقتصادی سدازمان م دل بدرای اروپدا در سداش
 ۰۲۹۲کمیته ویوهای را تحت عنوان گروه عالی مددرنیزه کدردن آمدار رسدمی تشدکیل داد همچندین کن رانسهدا و
سمینارهای متعددی با شرکت دانشمندان ،آمارشناسان و کارشناسان خبدره آمدار رسدمی در نقدات مخت دف جهدان
توسط سازمانها و مؤسسات بینالم ی مرجر آمار رسدمی برگدزار شدده اسدت کمیسدیون آمدار سدازمان م دل نیدز
بهعندوان بداالترین مرجدر بدینالم دی در نشسدتهای 6۴ ،64و 6۴ام خدود در سداشهای ۰۲۹4 ،۰۲۹2و ۰۲۹۴
موضو مدرنسازی نظامهای آماری را بهطور ویوه در دستور کار خود قرار داده است
بنابر آنچه گ ته شد ،مرکز آمار نیز بدا توجده بده اهمیدت موضدو از سداش  ،۹۹۱2مدرنسدازی نظدام آمداری را در
دستور کار خود قرار داد و با توجه به جایگاه و ظرفیدت پووهشدکده آمدار ،درخواسدت کدرد تدا ایدن پووهشدکده در
قالب ی

طر پووهشی بنیادی ،ابعاد و جوانب موضو مدرنسازی آمار رسمی را مورد مطالعه و بررسدی قدرار

داده ،آن را برای جامعه آماری کشور تبیین نماید البته با توجه به گستردگی ابعاد موضو  ،عالوه بر صدرف زمدان
برای گردآوری منابر الزم و مستندسازی و آمادهسازی گزارش نهایی این طر پووهشی ،در طوش مدت مطالعده و
بررسی ،نتایج در محضر گروهی از کارشناسان ارشد و نخبگان نظام آماری کشور ارایه شده و در ج سدات متعددد
و طوالنی مطالب مورد نقد و بررسی کارشناسی و بازنگری قرار گرفته است از همین روی بسیاری از نتدایج ایدن
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ث

طر مطالعاتی پیش از آمادهسازی گزارش نهایی بهطور عم ی و کاربردی مورد است اده و بهرهبرداری در مرکز آمار
ایران قرار گرفته است که در رأ

آنها ارایه قانون آمار به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بوده است.

در این طر پووهشی ،سعی شده تا همه جوانب و ابعاد و اقداماتی که الزم بوده بدرای ندوین شددن ید

سدازمان

م ی آمار انجام شود ،فهرست شده و به آن پرداخت شده است عالقمندان و کاربران محترم میتوانندد بدا مطالعده
آن ،ضمن آشنایی مباحث و نظریدههای مطدر در ایدن موضدو  ،بندابر نیداز بدا مراجعده بده مراجدر گردآوریشدده
بهصورت تخصصی و جزییتر ،بهرهبردایهای الزم را بنمایند
گ تنی است در فصل اوش این مطالعه ضمن ارایه تعاریف و م اهیم ک ی و مورد نیداز ،در زمینده مدرنسدازی آمدار
رسمی ،با بیان مسأله و ضرورت موضو  ،به تاریخچه و گرایشهای مس ط این حوزه پرداختده میشدود همچندین
در این فصل با توجه به منابر موجود به معرفی و تببین م هوم مدرنسازی آمار رسمی پرداخته و سپس بر اسدا
این تعریف به شناسایی و تشریح مؤل ههای ک یدی و اجزای سازنده این م هوم مبادرت ورزیده میشدود بدا توجده
به مطالب اشارهشده در فصل اوش ،ویوگیهای ی

سازمان آماری مددرن بدا در نظدر گدرفتن اصدوش بنیدادین آمدار

رسمی و البته ت سیر این اصوش در نظام آماری مدرن ،در فصدل دوم ارایده میشدود فصدل سدوم بده مشخصدات و
ویوگیهای قانون و برنامههای توسدعه آمدار ،متناسدب بدا رویکدرد مدرنسدازی ،بدهعندوان بسدتر مدورد نیداز بدرای
مدرنسازی آمار رسمی میپردازد در فصل چهارم ساختار تشکیالتی ی
پیشنهادی برای بازطراحی ساختار سازمانی مرکز آمار ایران بر اسا

سازمان م ی آمدار مددرن مطدر شدده و
ساختار مدرن سازمانهای م ی آمار و البته

شرایط و محدویتهای بومی ارایه میشود در فصل پنجم نیز منابر نوین دادهای و فناوریهای روز دنیا در تولیدد
آمار رسمی ،معرفی و مورد بررسی قرار میگیرند در فصل ششم انتشارات و ارتباطات اثر بخش ،بدهعنوان یکدی
از جنبهها و ابعاد مهم در ی
اسا

سازمان م ی آمار مدرن ،مورد بررسی قرار گرفته است عمدل و انجدام فعالیدت بدر

استانداردها و دستورالعملهای آماری که مطابو و بدر مبندای آخدرین توصدیهها و ویرایشهدای بینالم دی

تهیه و تددوین شددهاندد ،یکدی از مهمتدرین الزامدات بدرای مددرنسدازی ید
استانداردهای مهم مورد نیاز مدرنسازی ی

نظدام آمداری اسدت ایدن موضدو و

سازمان و نظام م ی آمار ،در فصدل ه دتم بررسدی میشدوند تح یدل

دادهها برای ج وگیری از برداشت نادرست از آمار رسمی و ویوگیها و جزییات چنین تح ی ی و نیز جایگداه آن در
ی

سازمان م ی آمار از دیگر موضوعات مهم در این زمینه است کده فصدل هشدتم ایدن تحقیدو بده آن اختصدا

یافته است آخرین فصل این پووهش نیز جمربندی و ارایه نتایج انجامشده خواهد بود
از جم ه کسانی که بسیار از دانش و مشاورههای اثرگذار و ارزشمند ایشدان در ایدن طدر پووهشدی اسدت اده شدده
است ،جندا

آقدای دکتدر حسدینزاده ریدیس محتدرم مرکدز آمدار ایدران هسدتند الزم اسدت صدمیمانه از ایشدان و

حمایتهای مش قانه و راهنماییهای دقیقشان در انجام این طر پووهشی بنیادین سپاسگزاری شدود از جندا
آقای دکتر پارسا نیز که با ارایه نظرات کارشناسی خود تیم تحقیدو را یداری نمودهاندد تشدکر میشدود همچندین از
جنا

آقای آرش فاض ی که خالصانه دیدگاههای تخصصدی و دقیدو خدود را ارائده کردهاندد ،قددردانی میشدود در

ادامه از جنا

آقای دکتر شباک (مجری طر ) ،خانم دکتر مرضیه خاکستری و آقایان ودود کرامتی و دکتدر کداوه

کیانی که بهعنوان همکار اص ی در تهیه و تدوین طر همکاری داشتند و نیز همه کارشناسان و متخصصینی که با
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تعاریف و مفاهیم و کلیات

 -1-1مقدمه
در سدددههای پددانزدهم و شددانزدهم مددیالدی ،آمددار روشددی بددرای شددمارش و فهرسددت جمعیددت و منددابر دولتددی بددود
اصطال آماری از دانشکده جدید آماری التین (شورای ایالتی) گرفته شده و به ع م ایالت اشاره دارد طبو تعریف
سازمان همکاریهای اقتصاد و توسعه ۹آمار رسمی آماری است که «توسط نظام آمار ملی 9منتشر میشود».
امروزه دیگر تقریباً در هر کشور ی

سازمان یا مؤسسه م ی برای مدیریت و یا سازماندهی تولیدد و انتشدار آمدار

رسمی وجود دارد که نیاز تصمیم گیرندگان و سایر کاربران از جم ه عموم مردم و جامعده تحقیقداتی را بده دادههدا و
اطالعات آماری تامین می کند آمارهای رسمی باید عینی باشند و به راحتدی در دسدتر

بدوده و بده طدور مدداوم

تولید شود تا اندازهگیری تغییر امکان پذیر باشد بدین ترتیب به ویوه اطالعات آماری که در زمینه های موضدوعی
مخت ددف (اقتصددادی ،جمعیتددی ،اجتمدداعی و غیددره) تولیددد میشددود اطالعددات اولیدده مددورد نیدداز و حیدداتی را بددرای
تصمیمگیری ،ارزیابی و ارزیابی در سطو مخت ف فراهم می کند تا ابزاری برای سیاستگذاری بهتر و تصدمیمگیری
خو

و مناسب و در ی

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

 -9-1مفهوم آمار رسمی و سایر مفاهیم مهم اولیه
آمار رسمی آماری است که توسط سازمانهای دولتی یا نهادهای عمومی و سازمانهای مرجر بینالم ی به عنوان
ی

کاالی عمومی منتشر میشدود آنهدا اطالعدات کمدی یدا کی دی در مدورد بسدیاری از جنبدههای زنددگی مدردم و

شهروندان ،مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی ،شرایط زندگی ،بهداشت ،آموزش و محیط زیست ارائه میدهند

)Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
)National Statistical System (NSS

۹
۰
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امروز دیگر اهمیت و نقش برجسته آمار رسددمی نه تنها در سیاستگذاریهای کالن جامعه و توسددعه م ددی ،ب کدده
برای توسعه جامعه جهانی و برنامهریزیهای بینالم ی بر کسی پوشیده نیسدت و بده همدین دلیدل آمدار رسدمی در
سطو مخت ف م ی ،منطقهای و بینالم ی دارای ساختاری منظم و به هم پیوسته است در همین راستا آمارهایی
که به عنوان آمار رسمی ت قی میشوند بایدد دارای ویوگیهدای خاصدی باشدند و از اصدوش یکسدانی پیدروی کنندد
بنابراین اصوش بنیادین آمار رسمی در سداش  ۹۱۱۰توسدط کمیسدیون اقتصدادی سدازمان م دل متحدد در اروپدا بده
تصویب رسید و متعاقباً توسط کمیسیون آماری سازمان م ل بده عندوان ید

اسدتاندارد جهدانی مدورد تأییدد قدرار

گرفت و در ساش  ۰۲۹6نیز مختصر تغییراتی در آن ایجاد شد
همانطور که در باال گ ته شد طبو تعریف سازمان  ،OECDآمار رسمی حاصل عم کرد نظام آماری م ی است
در عین حاش همه فعالیتهایی که در ی

نظام آماری م ی انجام میشوند باید توسط ی

سازمان م ی نیز

هدایت و هماهنگ شوند نقش این سازمانها با توجه به نیازهای م ی و فضای گسترهای اداری مت اوت خواهد
بود و معموالً توسط قانون آمار در سطح کشور تعریف میشود اولین وظی ه این سازمانها داشتن مسئولیت تهیه
و تولید طیف وسیعی از آمار و سپس جهتگذاری و برنامهریزی برای کل نظام آماری و تعیین استانداردهای
عم یاتی و معیارهای فنی و روششناسی در تولید و انتشار آمار رسمی است نظامهای آماری م ی در سطح
جهان طبو تعریف موسسه مشارکت برای توسعه آمار در قرن ۰۹ام ۹یا ) (PARIS 21به دو دسته متمرکز
وغیرمتمرکز تقسیم میشوند این دستهبندی با توجه به شیوه عم کرد نظام آماری م ی و شرایط سیاسیاجتماعی
کشورها انجام شده است نظام آماری م ی متمرکز نظامی است که بیشتر محصوالت آماری آن توسط ی
سازمان م ی تولید و منتشر میشود و برعکس نظام آماری م ی غیر متمرکز نظامی است که محصوالت آماری
توسط نهادهای دولتی مرتبط و یا مسؤش همان بخش و یا موضو آماری تولید و منتشر میشوند استرالیا و
کانادا نمونه بارزی از کشورهایی هستند که نظام م ی آماری آنها متمرکز بوده و سازمانهای م ی آماری این
کشورها از طرف دولت اختیار کامل دارند که تعیین کنند چه آماری و به چه روشی باید تولید شود از سوی دیگر
کشور ایاالت متحده آمریکا ،دارای نظام م ی آماری کامال نیمه متمرکز است و در حدود هشتاد نهاد و سازمان
دولتی و فدراش آمار رسمی این کشور را تولید میکنند و سازمان م ی آمار آنجا تنها به امر هماهنگی و مدیریت
نظام م ی آماری میپردازد
شایان گ تن است اغ ب نظامهای م ی آماری در دنیا میان این دو دسته با درجهای از تمرکز و یا عدم تمرکز قرار
میگیرند بیل م

لنان 1که از آمارشناسان برجسته و زمانی رییس سازمان م ی آماری کشور استرالیا بود معضل

اساسی نظامهای م ی آماری در جهان را « سیاست در برابر بیطرفی» عنوان میکند از دید وی نظامهای م ی
آماری با درجه تمرکز باالتر ،اصل استقالش و بیطرفی را در مجمو و در گستره آمارهای رسمی تولید شده در
نظام آماری بیشتر ح ظ میکنند تا نظامهای نیمه متمرکزی که نهادهای متولی بخشهای موضوعی خود آمار
مورد نیاز و گاه محصوش عم کرد خود را تولید میکنند نهاد  PARIS 21به طور ک ی مزایا و معایب هر ی

از

این دو نظام را برشمرده است که به طور خالصه در جدوش  ۹-۹توصیف شده است شایان گ تن است مزایا و
معایبی که اشاره شده به طور ک ی و نسبی است و میزان و شدت آنها با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی،

)Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21
Bill McLennan
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وضعیت جغرافیایی و البته توسعه یافتگی کشورها تغییر میکند بنابراین برای طراحی و مدش سازی ی

نظام

آماری م ی کارآمد و پویا ،درجه تمرکز آن باید با توجه به شرایط سیاسی و جغرافیایی هر کشور و متناسب با آن
تبیین شود و نمیتوان نسخه واحدی برای همه پیچید با این وجود اص ی ترین مول های که موجب موفقیت و
قانون موثر و کارآمد برای نظام م ی

کارایی هر نظام آماری م ی ،چه متمرکز و چه غیر متمرکز ،میشود وجود ی

آمار است البته باید در نظر داشت که قانون آمار تنها پیشنیازی است که همه فعالیتها و وظایف نظام آماری
در بستر و چارچو

آن تعریف و مشخق میشوند و عالوه بر ساختار متناسب نظام آماری مول ههای دیگری

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

اصوش حرفهای و بیطرفی کامل در درون نظام م ی آمار صورت میپذیرد و حتی مردم ببینند آمار

تولید شده در نظام آماری عالوه بر است اده در نظام برنامهریزی و توسعه کشور برای ارزیابی و ممیزی اثربخشی
عم کرد دولت و اصال امور نیز بکار میرود این همان سرمایه اجتماعی است که در نظام آماری مدرن به عنوان
ی

مول ه اساسی و ک یدی برای به شدت بر آن تاکید میشود
جدول  -1-1مزایا و معایب نظامهای آماری متمرکز و غیر متمرکز برشمرده شده توسط ( PARIS 21ساش )۰۲۲2
نظام آماری متمرکز


توانایی بیشتر در مدیر یت و هماهنگی نظام

نظام آماری غیر متمرکز
 مشارکت همه ارکان و اجزای نظام

آماری


آماری در تولید و انتشار آمار
توانایی بیشتر در راهبری ،برنامهر یزیهای

ب ندمدت و هدایت موثر تر بودجه وسایر منابر در
مزایا

رسمی
 تصمیمگیری و سیاستگذاری

دستیابی به اهداف نظام آماری


جمعی و پاسخگویی همه ساختار
اداری و سازمانی حاکمیت در این

تمرکز سازمانی بیشتر بر ح ظ استقالش،

زمینه

بیطرفی و رعایت اصوش حرفهای و اخالقی و دوری
از دخالتهای سیاسی


تمرکز واحد در تولید و انتشار آمار و

دسترسی بهتر کاربران آمار


دشواری در مدیر یت و

هماهنگی میان اجزا


دشواری در برنامهر یزیهای

ب ندمدت و بسیج همه منابر برای

معایب

جدایی سایر اجزای نظام آماری در فرایند

دستیابی به اهداف
ایجاد احسا

بیشتر از نبود

تولید و انتشار آمار رسمی و ایجاد حس بی



انگیزگی و بی ت اوت بودن و بی مسئولیتی در

استقالش در میان کاربران و غ به

ایشان

فشارها و دخالتهای سیاسی در
جر یان تولید و انتشار آمار


احتماش بیشتر ترجیح منافر

بخشی و موضوعی سازمانی بر منافر
کل نظام آماری
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بنابراین چه در نظام آماری م ی متمرکز و چه غیرمتمرکز با رویکرد مدرن ،تابر کارکردی «ارتباطات »1بسیار مهم
است اگرچه ماهیت موجودی این تابر کارکردی در هر ی

مت اوت است در سیستم های متمرکز بیشتر نیاز به

ایجاد ارتبات موثر و هدفمند با کاربران ،به ویوه کسانی که در سایر بخشهای دولت هستند  ،برای درک بهتر
نیازهای آماری آنان است در حالیکه در نظام آماری غیرمتمرکز این نیاز بیشتر در جهت هماهنگی ،تهیه و ترویج
استانداردها و نیز نظارت و همکاری متقابل با سایر بخشهای دولت در تهیه آمار و نیز اطمینان بخشی به عموم
مردم از صحت و دقت محصوالت نظام آماری سازماندهی میشود در هر دو نظام متمرکز و غیر متمرکز وجود
کمیتههای تخصصی و مشورتی در الیههای کارشناسی با مجامر ذیربط و نیز شوراهای اداری برای هماهنگی و
برنامهر یزی در الیههای حاکمیتی برای عم کرد هر چه بهتر تابر کارکردی ارتباطات ضروری است در ی

نظام

آماری کارآمد آمارها هم در سطح م ی و هم در سطح مناطو جغرافیایی درون کشور ،استان یا ایالت ،تولید
میشوند با این وجود به نظر میرسد در کشورهایی که نظام سیاسی فدرالی دارند و یا به استانها خود مختاری
ز یادی در اداره امور از سوی دولت مرکزی واگذار شده است ،در صورتی که دارای نظام م ی آماری غیرمتمرکزی
باشند هماهنگی و برنامهر یزی برای تولید محصوالت آماری مناسب بسیار دشوارتر شده و نیازمند دقت و
سازماندهی پیچیدهتری است حاش تعر یف دقیو آمار رسمی و سایر م اهیم مهم در پیوند با آن به شر ز یر در
پایان این ز یر فصل ارایه میشود:
آمار رسمی :5آمار تولید و منتشر شده توسط دستگاههای اجرایی هر کشور بوده کده مدورد نیداز تصدمیمگیدریهدای
حاکمیتی آن کشور باشد اغ ب کشدورها دارای فهرسدت آمارهدای رسدمی هسدتند کده عنداوین آمدار رسدمی در آن
فهرست آمارهای رسمی آن کشور قرار میگیرد
نظام ملی آمار متمرکز : 9در این نو نظام ،وظی ه تولید همه یا اکثر آمارهای رسمی کشور بر عهده سازمان م ی
آمار است
نظام ملی آمار غیر متمرکز : 6در این نو نظام ،وظی ه تولید آمارهای رسمی کشور در بین دسدتگاههای اجرایدی
مخت ف توزیر شده است و سازمان م ی آمار به تنهایی وظی ه تولید تمام آمارهای رسمی را بر عهده ندارد
نظام م ی آمار غیر متمرکز در کشورهای مخت ف جهان بر اسا

«درجه عدم تمرکز »۱آن نظام حالتهای مخت ی

را به خود گرفته است در ایران بدا توجده بده تعر یدف وظدایف و مسدولیتهای قدانونی مرکدز آمدار ایدران و قدانون
مرجعیت آماری از ص ت «نیمه متمرکز »۹۲برای نظام م ی آمار ایران است اده میشود
اصول بنیادین آمارهای رسمی : 11مجموعه اصولی است جهت کسب اطمینان از آن که تمام کشورهای جهان با
رعایت آنها قادر به تولید آمارهای رسمی خود به صورتی قابل اعتماد ،ع مدی و بدر اسدا

اسدتاندارهای معیندی

Communacation

Official Statisitcs
Centralised

Decentralised

Degree of Centralization
Partialy Centralised

Fundamental Principles of Official Statistics
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خواهند بود این مجموعه شامل  ۹۲اصل است که توسط مجمر عمومی سازمان م ل متحد تصویب و رعایدت آن
به کشورهای عضو توصیه شده است
آمارگیری :19فعالیت نظاممند گردآوری یا دستیابی به ویوگیهایی از جامعه هدف در ی

مقطر زمدانی مشدخق

است که به سه روش عمده سرشماری ،آمارگیری نمونهای و آمارگیری ثبتی انجام میشود
مِه دادهها: 11دادههایی هستند که به طور همزمان سه ویوگی را داشته باشند


حجم :11مجموعه دادهها ازلحاظ تعداد رکورد بسیار بزرگ هستند



تنو  :14دادهها شکلهای مخت ی دارند مانند ،پایگاه داده سنتی ،تصویر ،مدارک و رکوردهای پیچیده



شتا  :16محتوی دادهای به طور مداوم تغییر میکند از طر یو جدذ  ،مجموعده دادههدای مکمدل ،دادههدای
آرشیو شده و روانه داده ۹6که از منابر مخت ف میآیند

ریزداده آماری :19اطالعات آماری در سطح واحد آماری یا شی را ر یزداده آماری گویند
فراداده آماری :16دادههایی هستند که درباره دادههای آماری توضیح میدهند
واحد آماری : 12به هر ی

از اعضای جامعه هدف واحد آماری گویند

جامعهه ههد  : 90جامعددهای اسدت کدده در ید

آمددارگیری ،مطالعده و کسددب اطالعدات در مددورد حدداقل یکدی از

مشخصههای آن مدنظر است
تولید آمار :همه فعالیتهایی كه در قالب فرایندهای مشخق بدا برنامدهر یزی و طراحدی ار پدیش تعیدین شدده و
مناسب برای گردآوری ،پردازش و استخراج دادههای آماری انجام میشود را تولید آمار گویند
انتشار آمار : 91همه فعالیتهایی است كه در قالب فرایندهای مشخق تعر یف می شوند تا به موجب آن دادههدا
و اطالعات حاصل شده از تولید آمار به صورت الكترونیكی و غیر الكترونیكی در دستر

عموم كاربران قرار می

گیرد
توجه :واژه انتشار شامل تمام ابزاری است كه توسط آن آمار در دستر

عموم قرار می گیرد این ابزار عبارتند از:



رسانهها و نشر یات خبری ،فص نامهها ،نشر یات دورهای و انتشارات غیردورهای



انتشار الكترونیكی از طر یو شبكه جهانی (اینترنت) ،لو فشرده ،نوار مغناطیستی – دیسكت



دستیابی به آمار از طر یو ت ن گویا یا سیستم دورنگار

Survey
Volume
Variety

Velocity

Data Stream
Statistical Microdata
Statistical Metadata
Statistical Unit

Target Population
Statistical Publication
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۰۹

7

سازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن ،ساختارها ،ویژگیها و راهکارهای عملیاتی در ایران

مستندسازی :همه فعالیتهایی است كه در قالب فرایندهای مشخق برای ثبدت و ذخیرهسدازی اسدناد ،مددارک
راهنما و دستورالعملهایی كه سیر انجام فعالیتهای مربوت به تولید تا انتشدار آمارهدا را نشدان مدیدهدد ،انجدام
میشود

 -1-1تاریخچه مدرنسازی ،حوزه های راهبردی و گرایشهای مسلط بر آن
در دو دهه گذشدته همزمدان بدا روندد فزاینددهی گسدترش داندش ،فنداوری و همدراه بدا دگرگدونی در همده زمیندهها،
ساختارهای اجتماعی جوامر نیز پیچیدهتر شدهاند گستره ایدن دگرگونیهدای سدریر و پیوسدته ،بده ویدوه تغییدر در
تقاضا و نیازهای آماری جامعه ،رشد انتظارات ،پیشرفت تکنولوژی و پدیدد آمددن مندابر ندوین داده ،چالشهدای
جدیدی را برای سازمانهای تولیدکننده آمار رسمی و به تبر آنها نظامهای م ی آمار مربوت ایجاد کرده اسدت از
سوی دیگر لزوم کاهش هزینههای تولید ،ش افیت بیشدتر و جهدانی شددن بسدیاری از جنبده هدای اقتصداد م دی و
بینالم ی به مشکالت این سازمانها و نظامها افزوده است از همینروی و برای پاسخگویی به ایدن چالشهدا و
مشددکالت ،موضددو مدرنسههازی فرآینههدهای تولیههد و دیگددر فعالیتهددای عم یدداتی و خدددماتی سددازمانهای
تولیدکننده آمار رسمی و نظامهای مربوت ،در مجامر ع می و بینالم ی آمار رسمی مطر شده است با توجه بده
اهمیت موضو مدرنسازی آمارهای رسمی و پراکندگی و درعینحاش وسعت مطالب مطر شدده در ایدن زمینده،
کن رانس آمار اروپایی ۰۰کمیتهای را برای مطالعه و تمرکز بر موضهو مدرنسهازی آمارههای رسهمی و پیگیدری
امور مربوت ،تحت عنوان گروه عالی مدرنسازی آمار رسدمی ۰۹در سداش  ۰۲۹۲تشدکیل داد نهداد  CESیکدی از
قدیمیترین نهادهای بینالم ی آمار است که از ساش  ۹۱۰۴در زمینه آمار رسدمی فعالیدت مدی کندد ایدن نهداد از
ساش  ۹۱2۹در قالب کندونی و در زیدر مجموعده کمیسدیون اقتصدادی سدازمان م دل بدرای اروپدا ۰1ادامده فعالیدت
میدهد در خصو

اهمیت این نهاد کافی است دانسته شود که تهیه کننده محوری اصوش بنیادین آمارهای رسمی

سازمان م ل بوده است گروه  HLG-MOSاز روسای سازمانهای م ی آمار کشورهای کاندادا ،ایرلندد ،ایتالیدا،
مکزی  ،ه ند ،نیوزی ند ،استرالیا ،کرهجنوبی ،اس ونی و انگ ستان تشکیل شده است همچنین مدیرکل اداره آمار
اروپا و مدیران بخش آمار سازمان  OECDو  UNECEنیز از اعضای آن هستند و در حداش حاضدر ریاسدت آن
را کانادا برعهده دارد وظی ه این گروه هدایت ،راهبری وسازماندهی همه فعالیتهای ع می ،پووهشدی و اجرایدی
مربوت به مدرنسازی آمدار رسدمی در جهدان اسدت شناسدایی رونددها ،تهدیددها و فرصدتها ،زمینهسدازی بدرای
مطالعه و اقدامات مشترک میان کشورها و سازمانهای بینالم دی ،تددوین راهبردهدای ک دی و انجدام همداهنگی
های الزم در این زمینه ،از دیگر فعالیتهایی هستند که ایدن گدروه در دسدتور کدار خدود دارندد ایدن گدروه از سداش
 ،۰۲۹۰پس از پایان مطالعات نخستین ،به برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشدی متعدددی اقددام کدرده و هدر
ساش گزارش اقدامات خود را به  CESارائه میدهد از ساش  ،۰۲۹4این گروه برای انجام بهتر فعالیتهای خود،
به تشکیل انجمن مدرنسازی آماری ۰1به عنوان بازوی اجرایی مبادرت ورزیده است همچنین چهار کمیته اصد ی

)Conference of European Statisticians (CES

)High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics (HLG-MOS
)United Nations Economic Commission for Europe (UNECE
Statistical Modernization Community
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