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وند جان و خرد انمهب   خدا

 گفتارپیش

ها، همواره موضوع کيفيت ريزيذاري و برنامهگبا توجه به اهميت آمار در سياست

کنندگان و توليدکنندگان آمار بوده ي اصلي استفادهآمارهاي ارائه شده، دغدغه

ر غلط و ناصحيح، گاه موجب هاي اخذ شده بر پايه آماها و سياستاست. تصميم

بار کمتري شايد اثرات زيان ،شوند که از ابتدا نبود آن آمارهايي ميچنان خسارت

. مسئوالن ارشد کشور جمهوري اسالمي ايران نيز همواره بر اهميت وجود داشتيم

 يهيندفزا با وجود روندامروزه  اند.آمارهاي صحيح و دقيق و با کيفيت تاکيد کرده

جوامع  ياجتماع يهاساختار ها،ينهدر همه زم يو دگرگون يدانش، فناورگسترش 

 پديدآمدن باهمراه  پيوسته، و سريع هايدگرگوني اين گسترهاند. شده تريچيدهپ يزن

 اتانتظار رشد يزن و يآمار يازهايدر تقاضا و ن تغييرمنجر به  اي،داده نوين منابع

آمار مربوط  يمل هاينظام هاآن تبع به و رسمي آمار کنندهتوليد هايسازماناز 

ها و مشكالت، موضوع چالش ينبه ا گوييپاسخ يو برا روييناست. از هم شده



 

 

 يهاسازمان خدماتيو  عملياتي هايفعاليت يگرو د يدتول هايفرآيند يسازمدرن

 مرجعو  يعلم مجامعاست در  هامدتمربوط،  يهاو نظام يآمار رسم کنندهيدتول

 . است شده مطرح الملليبينو  يامنطقه ي،در سطوح مل يرسم آمار

سازي آمارهاي رويكرد علمي و تخصصي جهاني به موضوع مدرن با در نظر گرفتن

افزايش کيفيت آمار توليد و ميالدي،  0202رسمي و نظام آماري، به ويژه از سال 

 ينهشتم و چهل ايانيپ قطعنامه چنداني يافته است. درنيز اهميت دو منتشر شده

 و مباحث بنديجمع عنوانبه(، 020۲)سال  ملل سازمان آمار کميسيون نشست

درخصوص  020۲تا  0202 هايسال يهانشست طي گرفته صورت هايرايزني

 در آمار توليد براي يكپارچه هايسيستم ايجاد»ي، آمار رسم يسازمدرن

 ايرس و رسمي آمارهاي کيفيت مديريت نظام اساس بر آمار توليدکننده هايسازمان

مسلط  هاييشو گرا راهبردي مهم هايحوزهاز  عنوان يكيبه «توليد استانداردهاي

 موضوع روي همين از. شد معرفي آماري، نظام سازيمدرن راستاي درتالش  يبرا

 هايمولفه در و سازيمدرن مفهومي مدل در شده توليد آمارهاي کيفيت مديريت

کسب و کار  يريتمد تدوين شده براي آماري هاياستانداردمفهوم که  ينسازنده ا

نظام  اندازچشمدر  در همين راستا،. دارد جامعيو  ينقش محور هستند، يآمار

شوراي مصوب، ومين برنامه ملي توسعه آمار کشورس 0ماده  ، موضوعآماري ايران

 مورد پارچه، پاسخگو،يك»ايران نظامي  آماري ، نظام02/22/7۲ مورخآمار  عالي

 پيشرو و رسمي با کيفيت کننده آمارهاي تأمين متخصصان، و مردم عموم اعتماد

 نقشو  ي توليد شدهکيفيت آمارها اهميت توجه به .، تعريف شده است«آسيا در

 ۳در ماده تا آنجاست که  هانافزايش قابليت اعتماد و باورمندي عمومي به آآن در 

رد موعنوان يك هدف اصلي و در عين حال راهبرد کالن برنامه مذکور، بار ديگر و به

منظور ارتقاي کيفيت آمارهاي توليد در همين راستا و بهتأکيد قرار گرفته است. 



 

 

 

به طور مشخص همه برنامه مذکور  7و  6شده در نظام آماري ايران، در مواد 

 سازي نظام مديريت کيفيت ونظور پيادهم اند که بههاي اجرايي مكلف شدهدستگاه

ا ردستگاه خود  يرسم يآمارها يفيتک يريتمد نظام ،رعايت استانداردهاي آماري

تا پيش از پايان اين برنامه  يرانچارچوب ابالغ شده توسط مرکز آمار ا يدر راستا

 تهيه، مستقر و عملياتي نمايند.

مرکز آمار در برنامه سوم ملي توسعه آمار  تكاليفبنابر آنچه گفته شد و مطابق 

آمارهاي رسمي در نظام کيفيت مديريت عنوان چارچوب مجموعه حاضر بهکشور، 

ام و شرايط نظي موجود هابا درنظر گرفتن ظرفيت صورت يكپارچه وآماري کشور به

ب بر اساس چارچويژه والمللي و بهبين يآماري کشور و نيز با توجه به استانداردها

ن تهيه شده است. کميسيون آمار سازما 0پيشنهادي کميسيون آمار سازمان ملل

 وسومين نشستپي چهل المللي آمار رسمي، دربه عنوان باالترين مرجع بين ملل

هاي ملي آمار کشورهاي عضو پيشنهاد کرد تا براي به سازمان 0200خود در سال 

تهيه چارچوب ملي کيفيت  ،الهي پنج سافزايش کيفيت آمارهاي خود، طي يك بازه

آمارهاي خود را مطابق استانداردها و الگوهاي معرفي شده در آن نشست در دستور 

ا يافته رکار قرار داده و بر آن اساس يك نظام تضمين و ارزيابي کيفيت سازمان

در حال حاضر اغلب  بازنگري شده است. 0207اين چارچوب در سال  مستقر نمايند.

 را منطبق برملي کيفيت آمارها  چارچوب، يافتهتوسعهي نظام آماري داراکشورهاي 

. مرکز آمار ايران نيز به عنوان کنندسازي و اجرا ميالمللي پيادهاستانداردهاي بين

هاي آماري در نظام آماري کشور و بر اساس وظايف سازي فعاليتمتولي هماهنگ

دوين ، تهيه و تملي توسعه آمار کشورو در راستاي برنامه سوم  و تكاليف قانوني خود
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چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي در نظام آماري ايران را در دستور کار 

هاي توليدکننده آمار رسمي در همه دستگاهسازي آن در با اجرا و پيادهقرار داد تا 

 چارچوب»روي،  . مجموعه پيشکيفيت آمارهاي توليد شده افزايش يابداين نظام، 

حاصل مطالعات و که  است« ريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايرانمدي

از کارشناسان خبره يازده  متشكلهاي همكاران مرکز آمار ايران و گروهي تالش

رود اميد ميشود. که از زحمات همه ايشان تشكر و قدرداني مياجرايي بوده  دستگاه

اي توليدکننده آمار رسمي و در تعامل فوق هبا تالش و کوشش مجدانه دستگاه

فعال با مرکز آمار ايران، نظام آماري کشور در رسيدن به اهداف تبيين شده و 

 يفيت، موفق و پيروز باشد.باکمنظور توليد آمارهاي جامع و سازي خود بهمدرن

زادهجواد حسين

رییس مرکز آمار اریان
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 قدمهم
 

 نهيموضوعات مطرح در زم ينتراز مهم يكي، همواره يدشدهتول يآمارها يفيتمقوله ک

و  ينترمحصول همواره از مهم يك يفيتاست. ک يرسم يو انتشار آمارها يدتول

آن محصول مورد توجه قرار  ياناست که کاربران و مشتر هايييژگيو يننخست

. يستن يقاعده مستثن يناز ا حصولم يكبه عنوان  يزاست که آمار ن يهي. بددهنديم

 يکاربر به آسان يآن برا يفيتاست که ک يوجود آمار از آن دسته محصوالت ينبا ا

اده د يسر يك يفيتدر خصوص ک يبه آسان تواني. در واقع نميستقابل مشاهده ن

ها، داشتن آمارهاي درست و با آمار قضاوت کرد. برداشت عموم از کيفيت داده يا

مارها آ يفيتاز ابعاد ک يكيتنها « درستي» يکه از نظر فن يدرحال است،حداقل خطا 

ن است . روششوديم يفز آن تعرا تريچيدهفراتر و پ يارآمارها بس يفيتبوده و مفهوم ک

 يرآمدکا هاييمتصم شونديگرفته م کيفيتيب يآمارها ييهکه بر پا هايييمتصم

و  اهيزيرکه برنامه يرسم يآمارها وص. در خصشونديو گاه موجب اشتباه م يستندن

آمارها  يفيتک گيرديها صورت مآن ييهکالن کشورها بر پا هايگذاريياستس

 کيفيت،يب ينادرست بر اساس آمارها هاييمو تصم يافته يشتريب يتاهم

 يمرجع آمار يهامؤسسات و سازمان يرو ينبه دنبال دارد. از هم يفراوان يهاخسارت



 

 

و با  يراخ يهااند. البته در سالتوجه داشته يرسم يآمارها يفيتمقوله ک به يربازاز د

ها و ادهد يگردآور يننو هاييوهش يريگو شكل يو گسترش فناور يشرفتتوجه به پ

و  يافتهتوسعه  يزن يرسم يآمارها يفيتموضوع ک ي،اداده يدمنابع جد يمعرف يزن

روزافزون موضوع،  يت. با توجه به اهمتشده اس يترجامع يهاابعاد و مؤلفه يدارا

 0200نشست خود در سال  ينکميسيون آمار سازمان ملل متحد در چهل و سوم

عنوان الگو و را تدوين و به« 0چارچوب ملي تضمين کيفيت»(، سند 0۳72)اسفند 

دستورالعمل پيشنهادي در اختيار کشورهاي عضو قرار داد تا با استفاده از آن، 

 يههآمارها ت يفيتک يريتمد يخود برا يمل هاييژگيو و يطمتناسب با شرا بيچارچو

، نظير هاي ثبتي و منابع جديد دادها توجه به افزايش استفاده از داده. بيندنما يندوتو 

 . مورد بازنگري قرار گرفته است 0207در سال  ، سند مذکور۳دادهمه

د دهبا توجه به اهميت کيفيت آمارها، بررسي روند اقدامات مرکز آمار ايران نشان مي

مديريت کيفيت محصوالت  که اين سازمان همواره اقدامات مشخص و معيني را براي

خود انجام داده است. اين مرکز در همين راستا و براي تكميل ديگر اقدامات خود در 

توسط سازمان ملل، مطالعات و  NQAFزمينه افزايش کيفيت آمارها، با معرفي 

سازي آن را در مرکز آمار ايران از همان ابتدا هاي اوليه براي استقرار و پيادهطراحي

هاي تخصصي و به در قالب کارگروه 7۳هي شده از سال و به طور سازماندشروع کرد 

صورت متمرکز در راستاي طراحي و استقرار چارچوب کيفيت مرکز آمار ايران اقدام 

نمود. نتيجه اين اقدامات تهيه چارچوب فعلي کيفيت آمارهاي مرکز آمار ايران در 

ده است. در واقع ساختار اين شاخص بو ۲02نماگر و  000اصل،  02حوزه،  4قالب 

 . ]0[سطح حوزه، اصل، نماگر و شاخص تشكيل شده است  4چارچوب از 
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اي است که يكي از ابعاد مهم در از سوي ديگر اهميت کيفيت در توليد آمار به اندازه

سازي نظام آماري و آمارهاي رسمي، به اين موضوع اختصاص يافته است. زمينه مدرن

ظام آماري زماني مطرح شد که با گسترش دانش و فناوري و سازي نموضوع مدرن

پيشرفت تكنولوژي، از يك سو تقاضا و نيازهاي آماري جامعه تغيير يافت و از سوي 

هاي هاي جديدي براي سازمانديگر منابع جديد داده عرضه شد. اين امر چالش

ن ي پاسخگويي به ايهاي ملي آماري ايجاد کرد. براتوليدکننده آمار و به تبع آن نظام

سازي نظام آماري و آمارهاي رسمي توسط مجامع علمي و ها، موضوع مدرنچالش

، 4المللي مطرح شد. با توجه به اهميت اين موضوع، کنفرانس آمارشناسان اروپاييبين

صورت تشكيل داد تا به 0202را در سال  2سازي آمارهاي رسميگروه عالي مدرن

سازي را شناسايي و مطالعات خود را در اين زمينه اي مدرنهمنجسم و متمرکز، حوزه

سازي نظام آماري، هاي معرفي شده توسط اين گروه در مدرنانجام دهد. يكي از حوزه

« 6مدل عمومي فرآيند کسب و کار آماري»است. در « استانداردهاي آماري و کيفيت»

کيفيت همچون چتري نيز موضوع کيفيت آمارها داراي اهميت است. در اين مدل، 

ت ديگر عبارگيرد. بههاي مرتبط با فرآيند توليد آمار را در بر مياست که تمام فعاليت

 تمام فرآيند توليد آمار بايد تحت مديريت کيفيت اجرا شود. 

در برنامه سوم ملي توسعه آمار کشور نيز که با رويكرد نهادسازي تحول بنيادين و 

ران تهيه و تدوين شده است، موضوع کيفيت اهميت سازي نظام ملي آمار ايمدرن

نظارت و مديريت »محور اصلي اين برنامه، محور  ۲اي که يكي از گونهاي دارد، بهويژه

برنامه، مرکز آمار ايران عالوه بر  7ي است. بر اساس اين محور، در ماده« کيفيت آمار
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 غود، مكلف به ابالتهيه و استقرار چارچوب کيفيت آمارهاي رسمي در سازمان خ

 ،ماده ينچارچوب کلي مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري شده است. در هم

رنامه هاي باند طي سالهاي اجرايي توليدکننده آمارهاي رسمي نيز مكلف شدهدستگاه

با همكاري و نظارت مرکز آمار ايران نسبت به استقرار نظام مديريت کيفيت آمارهاي 

مجموعه رو از اين چارچوب ابالغ شده اقدام نمايند. ايد در راسترسمي دستگاه خو

آخرين مطابق با « مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران چارچوب»

تكاليف  در راستاي اجراي وسازمان ملل « چارچوب ملي تضمين کيفيت»ويرايش 

ايران و به همكاري مرکز آمار  مندرج در برنامه سوم ملي توسعه آمار کشور 

 ي براي ارتقاي کيفيتمبناي تاشده است و تدوين تهيه  هاي اجرايي کشوردستگاه

چارچوب مديريت » .باشدها و اعطاي نشان کيفيت به آن آمارهاي نظام آماري ايران

سطحي  4داراي ساختاري سلسله مراتبي « کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران

مديريت نظام »حوزه کيفيت با عناوين  4تار، است. در باالترين سطح از اين ساخ

مديريت »و « مديريت فرآيندهاي آماري»، «مديريت محيط سازماني»، «آماري

هاي کيفيت قرار دارند که قرار گرفته است. در اليه بعدي، اصل« بروندادهاي آماري

هاي چهارگانه، تقسيم اصل است و با توجه به موضوع اصل، بين حوزه 07شامل 

براي تضمين کيفيت آن اصل، « الزام»تعدادي ي هر اصل، اند. در زيرمجموعهشده

است، سطح سوم ساختار چارچوب  2۲ برابر هاها که تعداد آنگيرد. اين الزامقرار مي

ترين و آخرين سطح از چارچوب دهند. سطح چهارم که پايينکيفيت را تشكيل مي

ها و الزامات چارچوب، ها، اصلشامل اجزايي است که بر اساس آن کيفيت است،

نظام آماري ايران برابر  کيفيت تعداد اجزا در چارچوب مديريت شوند.سازي ميپياده

 است. ۳62
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در نظام مديريت کيفيت  مورد نيازشرح مفاهيم اصلي و  در اين بخش به معرفي

ها و مفاهيم تخصصي با توجه به گستردگي واژهشود. مي پرداخته ، آمارهاي رسمي

تواند مي NQAFگيري از واژنامه ها در اين سند ميسر نبوده و بهرهآمار، معرفي همه آن

 منبع کمكي مفيدي براي کاربران باشد.

 (Official Statistics) آمارهاي رسمي

 رايياج هايدستگاه توسط که است کشور حاکميتي هايگيريتصميم نياز مورد آمار

 قرار «ايران رسمي آمارهاي فهرست» در آن عنوان و شودمي رسانياطالع و توليد

 .است گرفته

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايران: منبع

 (Quality Assessment) ارزيابي کيفيت

 ارد.دبر ارزيابي ميزان تحقق الزامات کيفيت تمرکز کيفيت است که  تضميناز  بخشي

 NQAF (0207): منبع

 (Editاديت )

هاي طراحي شده براي شناسايي و اصالح خطاهاي منطقي و اديت، مجموعه روش

دورافتاده در اطالعات حاصل از آمارگيري است که معموآل پيش از جانهي  مشاهدات

 شود.و برآورد و به صورت دستي يا ماشيني انجام مي

 ، مرکز آمار ايران«اصول کلي -آمارگيريهاي استاندارد طرح»کتاب : منبع
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 (Statistical Standard) د آماريراستاندا

ها و بندياي جامع از مفاهيم آماري، تعاريف، طبقهآماري به مجموعه استانداردهاي

هايي اشاره دارد که براي برخورد يكسان با موضوعات آماري فرآيندها و ها، روشمدل

  يرد.گها و در زمان و مكان مختلف مورد استفاده قرار مييندفرآها، بين فرآينددر داخل 

 NQAF (0207): منبع

 (Informationاطالع )

 سازماندهي، ساختاردهي، بندي،به نتيجه حاصل از هر گونه عملي مانند دسته 

 شود.ها گفته ميپردازش يا تفسير داده

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايران: منبع

 (Coherence) انسجام

هاي مختلف و براي به صورت ترکيب و مقايسهکفايت آمار و ارقام موجود براي  ميزان

مختلف است. معموال در چند حوزه انسجام نتايج مورد ارزيابي قرار  کاربردهاي

گيرد: بين آمارهاي مقدماتي و نهايي، بين آمارهاي ساالنه و کوتاه مدت، بين مي

هاي آمارگيري و اقتصادي يكسان و بين آمارهاي طرح -هاي اجتماعيآمارهاي حوزه

 ملي. هايحساب

 NQAF (0200)نامه : واژهمنبع
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 (Respondent Burden, Provider Burden)اسخگويي بار پ

 به صحيحينه، براي ارائه پاسخ از نظر زمان و هز به تالش مورد نياز پاسخگويان،

 شود.آمارگيري گفته مي

 NQAF (0200)نامه : واژهمنبع

 (Statistical Output) برونداد آماري

. بروندادها شودتوليد ميبراي کاربران نهايي اي آماري که هفرآينداز  حاصلنتايج 

 د.نباش دادهخردها و د به شكل آمارها، تحليلنتوانمي

 NQAF (0200)نامه : واژهمنبع

 (Punctuality) موقع بودنبه

بيني شده )اسمي( و تاريخ واقعي انتشار نتايج گفته به فاصله زماني بين تاريخ پيش

 .شودمي

 NQAF (0200)نامه واژه منبع:

 ( (Timelinessبودن هنگامهب

 فاصله زماني بين پايان دوره مرجع و تاريخ واقعي انتشار نتايج را گويند.

 NQAF (0200)نامه واژه منبع:
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 ((Impartiality طرفيبي

اربران ي کو با همهيابند توليد و انتشار مي طرف،بيصورت هآمارها ب، ويژگيطبق اين 

 شود.ان رفتار ميسطور يكبه

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

  (Data Provider) هاداده همين کنندأت

کند، مانند پاسخگويان و توليد آمار را ارائه مي فرآيندکننده داده، ورودي يك تأمين

ها. در واقع، هاي اداري يا ساير دادههاي آماري، دادهدارندگان يا مالكان داده

 ها اشاره دارد.کننده داده، به مالكان يا دارندگان دادهتامين

 NQAF  (0207): منبع

 ((Funding Agencyکننده مالي تأمين

 نياز ردمو مالي منابع که است المللي بين يا ملي حقوقي شخص مالي، کننده تامين

 .ميكند فراهم را آمار توليد

 کارشناسي گروهمنبع: 

  (Institutional Arrangements)ترتيبات نهادي

ريزي و گذاري، برنامههايي که سازمان براي قانونفرآيندها و ، نظامهاخطمشي

مؤثر با ديگران براي اجراي وظايف خود، ها و هماهنگي مديريت کارآمد فعاليت

 کند.استفاده مي

 منبع: گروه کارشناسي
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 (Quality Assurance)ت تضمين کيفي

 زکافي ا اطمينان ايجاد براي الزم اقدامات تمام از مندنظام و شده ريزيبرنامه الگوي

 شده است. تعيين الزامات با محصول يك انطباق

 NQAF  (0207): منبع

 ((Formal Provisionرسمي  تمهيدات

 و هابخشنامه آمار، عاليشوراي دولت، هيأت مصوبات تمهيدات رسمي شامل

 توسط صدور و اجرا الزام ويژگي با...  و قراردادها و نامهآيين رسمي، هايدستورالعمل

 .است صالحذي مقام

 کارشناسي گروهمنبع: 

 (Imputationجانهي )

استفاده از اطالعات موجود و فرضياتي، مقادير مناسب يندي است که با آ، فرجانهي

 شود.پاسخ يا اقالم ناسازگار تعيين ميبراي اقالم بي

 ، مرکز آمار ايران«اصول کلي -هاي آمارگيرياستاندارد طرح»کتاب منبع: 

 (Quality Frameworkچارچوب کيفيت )

ز ، که شمول آن امديريتي براي هدايت و کنترل سازمان با ديدگاه کيفيتي نظامي

ي اجراي عمومي و اشكال پيشرفته هاي مديريت کيفيت ابتدايي با قابليتسيستم
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هاي تهيه شده براي کاربردهاي خاص ها و مدل، تا سيستم۲هاي ممتازموسوم به مدل

 باشد.نمونه براي توليد و انتشار آمار( مي عنوانبه)

 NQAF (0200 )نامه منبع: واژه

 (Micro Dataخردداده )

 .است شي يا آماري واحد سطح در ايداده

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايرانمنبع: 

 (Policyخط مشي )

ها و فرآيندهاي کلي يك سازمان است که در بستر آن گيريو جهت هاديدگاه

ها، توان گفت خط مشيعبارت ديگر ميگيرند. بههاي اجرايي شكل ميروش

ر ها دگيري و اقدام مديران و کارکنان آنهايي براي راهنمايي تفكر، تصميمچارچوب

 اجراي اهداف سازمان است.

 کارشناسي گروهمنبع: 

 

 

، شش سيگما، ISO)مديريت کيفيت جامع(،  TQMتوان به ي کيفيت عمومي ميهاچارچوباز  ۲

EFQM ،ارزيابي متوازن ،Lean  و شش سيگمايLean توانند در هر سازماني مورد اشاره کرد که مي

ها عمدتا مبتني بر تعاريف و اصول عمومي هستند اما تمرکز و استفاده قرار گيرند. اين چارچوب

ها تأکيد فرآيندنامه و استانداردسازي بر گواهي ISOعنوان نمونه، تفاوت است. بهها مساختاربندي آن

هاي آماري تمرکز دارد. که شش سيگما بر کنترل توليدات/بروندادها به کمك روشدارد در حالي

Lean کند.بر بهبود کارايي از طريق کاهش ضايعات تاکيد مي 
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 (Quality Policyخط مشي کيفيت )

 رسمي به طورهاي کلي يك سازمان در رابطه با کيفيت که گيريها و جهتديدگاه

 شود.توسط مديريت ارشد اعالم مي

 کارشناسي گروهبع: من

 (Data Captureداده آمايي )

تبديل  ماشين با خواندن قابل شكلي به را شده آوريجمع هايداده که فرآيندي

 .کندمي

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 (Administrative Data)اداري  هايداده

ها، استفاده از فرمهاي اجرايي و با ههايي که در جريان انجام تكاليف اداري دستگاداده 

 شود.اي ايجاد مياسناد و مدارك فيزيكي و رايانه

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايران: منبع

  (Data and Statistics)ها و آمارداده

در  .است مشاهدات آماري يا واحد هايداده سرجمعمربوط به  عددياطالعات  ،آمار

شود. توليد آمار و داده به ورودي آن گفته مي فرآينداين سند، آمار غالبا به برونداد يك 

توانند شوند که بسته به زمينه مورد بحث ميرا نيز شامل مي ها، خرددادههاداده

اده يا تواند دمي ،توليد آمار فرآيندبرونداد نيز باشند. به عبارت ديگر، برونداد يك 

 توليد آمار ديگر باشد. فرآيندورودي 



 چارچوب مدیریت كيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ایران .......................  04

 

 NQAF  (0207): منبع

 Accuracy)) درستي

است که براي  اييدهاطالعات آماري، ميزان توصيف صحيح اطالعات از پد درستي

ي نزديكي برآوردها به مقادير واقعي را آن طراحي شده، يعني درجه يريگاندازه

گيري و هاي برآورد خطاهاي نمونهکند. درستي معموال با واژهمنعكس مي

هاي اريبي و واريانس شود. اين خطاها معموال به مؤلفهگيري مشخص ميغيرنمونه

گيري، پوشش، نمونه مربوط به خطاهايي خطا )مانند شوند و منابع عمدهتجزيه مي

 کنند.پاسخي و استخراج( را منعكس ميگيري، بياندازه

 NQAF (0200)نامه : واژهمنبع

 Accessibility)) پذيريدسترسي

ه از جمل ،توان به اطالعات آماري دست يافتميزان سهولت و شرايطي که تحت آن مي

 .به اطالعات دسترسي فهم اطالعات موجود، مناسب بودن شكل و اندازه سهولت

 ،رندها را به دست آوتوانند دادهدسترسي به شرايط فيزيكي اشاره دارد که کاربران مي

ها، موجود بودن مراجعه کنند، چگونه سفارش دهند، زمان تحويل داده کجابه 

CD-ها )کاغذي، فايل، هاي مختلف ارائه داده، فرمت2کالن هايها و دادهدادهخرد

Rom.)اينترنت ، 

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 

 

2 macro data 



 02............................................................................................................... و مفاهيم فیتعار

 

  (Stakeholder)نفع ذي

 اي است تأثيرگذار ايگونهبه رسمي آمارهاي حوزه در که حقوقي يا حقيقي شخص

 .گيردمي قرار تأثير تحت

 ،نددهمي تشكيل را حقوقي و حقيقي افراد از ايگسترده طيف نفعانذي :توضيح

 کنندهتأمين ،...( و مردم عموم ،محققان ،ريزانبرنامه ،ناسياستگزار) کاربران شامل

 کنندهتأمين ،...( و ثبتي هايداده دهنده ارائه هاينسازما پاسخگويان شامل) داده

 .... است و مالي

 کارشناسي: گروه منبع

 API: Application Programming)نويسي کاربرديرابط برنامه

Interface)  

API دهدمي امكان آمار کاربران به که است نويسيبرنامه رابط يك آماري هايداده براي 

 خود شخصي هايداده با را آن کنند، ادغام خود هايسيستم در را توليدکننده يك هايداده

الب نمودار، قاطالعات را در  و هاي کاربردي خود را توليدبرنامه و خدمات و کرده ترکيب

 طور اين رابط به کند،مي روز به را هاداده آماريسازمان  کههنگاميدهند.  نمايششكل و... 

 .گيردمي قرار کاربران دسترس در خودکار

 NQAF  (0207)منبع: 

 (Methodology) شناسيروش

آوري، پردازش، استخراج و هاي طراحي، جمعروشسيستماتيك و  تحليل نظري

 است. هادادهانتشار 
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 7SDMXنامه منبع: واژه

 (Methodological Soundness)  شناسي مطمئنروش

ها ، دستورالعملاستانداردها کار رفته در تهيه آمارها باشناسي بهانطباق روش ميزان

 رد مندرج ايحرفه استانداردهاي جمله از مربوطه، الملليبين بهترين تجربيات يا

 .است رسمي آمار اساسي اصول

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 (Statistical Agencyآماري ) سازمان

هاي ساير دستگاه شامل مرکز آمار ايران و آمار ايران، ملي نظام هر يك از اعضاي

 شناخته« سازمان آماري» عنوان توليد آمار مشارکت دارند، به فرآينداجرايي که در 

 کنند.که غالبا در قالب کميته آمارهاي بخشي فعاليت مي شوندمي

 کارشناسي گروهمنبع: 

 (Transparency) شفافيت

هاي کلي، عمليات آماري و مشيعمومي و دسترسي کاربران به خط رسانياطالع

و  مبناي قانونياز جمله ) يافتهتوسعه هايي که آمارها تحت آن شرايط و وضعيت

 در )و شونديرساني متوليد شده و اطالعسازد(، مي الزمرا  هاداده وجودکه  اهدافي

 .(شوندميتجديدنظر  از آنپس  ،صورت لزوم

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 

 

7 Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) 
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 (Metadata) فراداده

ه هاي توليد ارائفرآيندها و اطالعاتي در مورد داده کهمستنداتي هستند  ديگرها و داده

هاي مورد نياز براي جستجو و داري بين فرادادهکه تفاوت معني. توضيح آندهندمي

تعاريف،  دربارهاي که اطالعات بيشتري نمايش داده )فراداده ساختاري( و فراداده

 دهد، وجود دارد.ها و کيفيت )فراداده مرجع( ارائه ميفرآيندشناسي، روش

 SDMXنامه : واژهمنبع

 (Official Statistics Listفهرست آمار رسمي )

 طتوس که ايران رسمي آمارهاي ايشناسنامه مشخصات و عناوين حاوي است فهرستي

 .رسدمي آمار عالي شوراي تصويب به  و شودمي بازنگري و تهيه ايران، آمار مرکز

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايرانمنبع: 

 (Reliability) قابليت اعتماد

 شود.مي گفتهنزديكي برآورد اوليه با برآورد بعدي، قابليت اعتماد  ميزان

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 (Userر )کارب

 پژوهش يا گيريتصميم براي نياز مورد دانش به را آن که ،آماري اطالعات گيرنده

 .کندمي تبديل

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه
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 (Quality) کيفيت

 هاي محصول با الزامات از پيش تعيين شده است.اي از ويژگيمجموعهميزان مطابقت 

 تعريف ساده کيفيت است. «مناسب براي هدف»يا « براي استفاده مناسب»

 SDMXنامه منبع: واژه

 (Quality Report)گزارش کيفيت 

 آن بروندادهاي و آماري فرآيند يك کيفيت از واقعي توصيفي حاوي است که گزارشي

 اجراي براي همچنين توجيهي و کيفيت بهبود براي ها و پيشنهادهاييتوصيه همراه به

گزارش کيفيت به موضوع کيفيت بروندادها در قالب  .است اقدامات بهبودي پيشنهادي

موقع هنگام بودن و بهتمام ابعاد مربوط )يعني مناسبت، درستي و قابليت اعتماد، به

 پردازد.پذيري( ميمقايسهانسجام و  پذيري و وضوح،بودن، دسترسي

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 (Quality Management) مديريت کيفيت

 کيفيت مديريت براي سازمان درون که در هاييچارچوب ها واز نظام ايمجموعه

 گيرد.شكل مي آماري فرآيندهاي و محصوالت

 NQAF  (0207)منبع: 

 (Statistical Product) محصول آماري

 مراجعه شود.« برونداد آماري»تعريف به 

  منبع: گروه کارشناسي
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 (Statistical Confidentiality) آماري محرمانگي

 غيرمجاز افشاي آماري در مقابل واحد هر به مربوط ها يا اطالعاتاز داده محافظت

 شود.مي تعيين مربوط مقررات و قوانين اساس بر آن محدوده و مصاديق آنها که

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايرانمنبع: 

 (Documents) مستندات

براي معرفي يا توصيف يك شيء، طرح آمارگيري،  توضيحي است که يا مطلب متن

هاي اجرايي و ديگر مراحل مربوط ها و رويهها، روش، دستورالعملهادادهمشخصات 

 .تهيه شده استهاي تهيه و انتشار فرآيندبه 

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 (Comparability) پذيريمقايسه

توان تفاوت بين آمارها را به به اين اشاره دارد که تا چه ميزان مي پذيريمقايسه

 هاي آماري نسبت داد. هاي بين مقادير واقعي ويژگيتفاوت

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 ((Relevance مناسبت

ميزان تأمين نيازها و احتياجات فعلي بالقوه يا بالفعل  مناسبت اطالعات آماري،

 ينراکند. بنابنفعان يا مخاطبان توسط اطالعات را منعكس ميمشتريان، کاربران، ذي

 اند و آيا آمارهاي توليدمناسبت به اين اشاره دارد که آيا آمارهاي مورد نياز، توليد شده

ان، کند که براي کاربرمسائلي را روشن مي شده واقعا مورد نياز و مفيد هستند. در واقع
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ويژه در زمينه ميزان شناختي بهاهميت را دارند. مناسبت، صحت روش ترينبيش

 دهد.ها با نيازهاي کاربر را نيز پوشش ميبنديانطباق مفاهيم، تعاريف و طبقه

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 (Big Dataمه داده )

 و باال سرعت ،(زياد بسيار رکورد تعداد) باال حجم همزمان هايويژگي با که ييهاداده

 نامشخص هاداده اين صحت. شودمي ايجاد( متعدد هايقالب و منابع داراي) زياد تنوع

 آمده دست به هايداده مانند،. شود استفاده آمار توليد منبع عنوان به توانندمي و بوده

 تصاوير و اجتماعي هايشبكه مالي، هايتراکنش ترافيك، کنترل هايدوربين از

 اي. ماهواره

 ايران آمار مرکز کالن واژگان و تعاريف منبع: مجموعه

 (Data Anonymizationها )سازي دادهناشناس

داده را  يك مجموعه در موجود کنندهشناسايي متغيرهاي تغيير يا حذف فرآيند

 هايشناسه: از اندکننده عبارتشناسايي متغيرهاي. ها گويندسازي دادهناشناس

 هاي)که ويژگي غيرمستقيم هايشناسه و ثبت( شماره يا آدرس نام، )مانند مستقيم

 يكي يشناساي به تواندمي هااين ويژگي ترکيب و پاسخگو هستند مشترك بين چند

 .شود( منجر پاسخگويان از

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه
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 (National Statistical System of Iran)ايران  آماري ملي نظام

 با هانآ بين اطالعاتي و ارتباطي شبكه کشور و اجرايي هايدستگاه از متشكل نظامي

 و رسانياطالع توليد، که است ايران آمار مرکز مرجعيت و آمار عالي شوراي راهبري

 چارچوب در و رسمي آمارهاي بنيادين اصول رعايت با را کشور رسمي آمارهاي توسعه

 .دارد عهده بر کشور مقررات و قوانين

 تعاريف و مفاهيم استاندارد، مرکز آمار ايرانمنبع: 

 (Statistical Unit)آمار  واحد

 توليد، توسعه و هاي اجرايي است که از وظايف آنبخشي از ساختار سازماني دستگاه

 انتشار آمار است.

 : گروه کارشناسيمنبع

 (Clarity) وضوح

هاي آماري ضروري هستند. اين ي در دسترس کاربر که براي فهم کامل دادههاميزان فراداده

طور معمول مفاهيم و تعاريف اساسي، بهبه آساني قابل فهم و شفاف بوده و  هافراداده

ا هآوري و استخراج دادهکار رفته، روش جمعهاي بهبنديها، متغيرها و طبقهمنبع داده

 دهند.کيفيت اطالعات آماري را پوشش ميو نماگرهاي 

 NQAF (0200)نامه منبع: واژه

 

 





 

 

 

 

 

 

 

                                             :2 فصل

كيفيت مفهوم كيفيت و مديريت 

 آمارها
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سازي مديريت کيفيت در آمارهاي رسمي و نظام آماري، نيازمند فهم مشترك پياده

رسيدن به ي مديريت کيفيت است. هاو چارچوبهاي آماري از مفهوم کيفيت داده

يت بهبود کيففهم مشترك، امكان تعامل و انتقال تجارب و دانش را فراهم ساخته و به 

کند. در اين فصل، به معرفي مفهوم ن کمك ميآمارهاي توليد شده در نظام آماري ايرا

 شود.کيفيت و مديريت کيفيت آمار پرداخته مي

هاي گيري مفهوم کيفيت در دادهتاريخچه و روند شكل -1-2

 آماري 

تم و از اوايل قرن بيس که کيفيت کاال و خدمات ويژه، بهاي پرکاربرد استکيفيت واژه

ميان کم جاي خود را در کم ،با افزايش رقابت ميان توليدکنندگان کاال و خدمات

نقطه عطف  جوامع باز کرد و امروزه به يك دانش و مهارت کليدي تبديل شده است.

اسيم شندر کيفيت کاال و خدمات و تبديل آن به يك دانش و مفهوم نوين که امروز مي

 و همكارانشان در شرکت تلفن 00دوج، 02هاي دکتر شوهارتهون تالشتوان مررا مي

در  0۳و جوران 00و سپس افرادي چون دمينگ 0702-۳2هاي بل آمريكا در سال

 .[0] هاي بعد دانستسال

به دليل شتاب گرفتن پيشرفت و توسعه جهاني، مفهوم دوم  پس از جنگ جهاني

ايي هترش يافته و در قالب دانشکيفيت محصوالت )کاال و خدمات( نيز به سرعت گس
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چون مهندسي کيفيت و يا مديريت کيفيت نمودي بسيار پررنگ و اهميتي فراوان 

ت در شناسايي محصوال ناپذيرييجداپيدا کرد تا آنجايي که امروزه به مفهومي ذاتي و 

 کنندگان کاال واين مفهوم به دنبال افزايش رقابت ميان توليد. [0] است تبديل شده

خدمات، از اوايل قرن بيستم جايگاه واقعي خود را پيدا کرده و کيفيت کاال و محصول 

 هاي مهم در بازار رقابتي مطرح شده است.عنوان يكي از شاخصبه

( 0722جوران و گرينا )عنوان مثال کيفيت وجود دارد. به در موردهاي متفاوتي ديدگاه

( کيفيت را سازگاري و 07۲7استفنس ) اند،دانسته «برازندگي در کاربرد»کيفيت را 

د. دانشده ميتعيين هاي فني و استانداردهاي از پيشيكساني محصول با ويژگي

[. سازمان 0ترين نياز مشتري تعريف کرده است ]( کيفيت را مهم0726دمينگ )

 با محصول هايويژگي از ايمجموعه مطابقت ميزان کيفيت را جهاني استاندارد،

به صورت  2420[. کيفيت از نظر ايزو 7تعريف کرده است ] شدهپيش تعيين زا الزامات

هاي يك محصول و يا خدمت که قادر به تأمين نيازهاي مجموعه خصوصيات و ويژگي

 بمناس» آن ترساده ضمني و از پيش تعيين شده باشد، تعريف شده است. تعريف

 فيتکي کاربران، نياز واقع، در .است «نظر مورد هدف براي مناسب» يا و «استفاده براي

 يننابراب باشند، داشته متفاوتي نيازهاي است ممكن مختلف کاربران. کندمي تعريف را

 وردم کاربران مختلف نيازهاي است الزم کيفيت، از جامع و درست درکي داشتن براي

 ندچ مفهومي به بعدي يك مفهوم يك از را کيفيت تعريف امر، همين. گيرد قرار توجه

 . [00]کند مي تبديل بعدي

عنوان يك کاال بايد از کيفيت بااليي برخوردار باشند تا بتوان بر آمار و اطالعات نيز به

هاي رو سازمانانجام داد. از اين هاي دقيقگذاريياستسها و ريزيها برنامهاساس آن

دهند، بر کيفيت آماري نيز بايد مانند هر سازمان ديگري که محصولي ارائه مي
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يس مرکز ئن برجسته کانادايي و ر، که يك آماردا04گيلِفِمحصوالت خود بيافزايند. 

يت را از واجبات يك يفباکاست، توليد آمار  هبود 0222تا  0722آمار کانادا از سال 

باورمندي به اطالعات آماري توليد »اعتقاد دارند که  داند. ايشانسازمان آماري مي

توليد شده دارد.  يعنوان يك کاالشده نقش اساسي در تعيين ارزش آن اطالعات به

ن که توليدکننده ايکه بسياري از کاربران آمار و اطالعات تنها به صرف اينويژه آنبه

هاي ملي آمار اين اعتبار و کنند. در مورد سازمانگذاري ميکيست آن را ارزشآمار 

اي به باورمندي خدشه ينتراست. اگر کوچكبسيار ارزشمند و حياتي باورمندي 

ها وارد شود، ارزش وجودي آن سازمان نيز کاربران به اطالعات آماري اين سازمان

هاي ها و تصميمريزيبرنامه ناشي از هايترديد قرار خواهد گرفت. اگر زيان مورد

ها را در سطح کالن اطالعات آماري نادرست محصول اين سازمان يگرفته شده بر پايه

هاي آماري و وان توجه به کيفيت محصول در سازمانانيز به حساب آوريم، اهميت فر

 .«[0]خواهد شد  تر مشخصبيشنقش کليدي آن، 

طور کلي امري پيچيده و در عين حال چند کيفيت بهکه اشاره شد، مفهوم  گونههمان

 اربرانکگوناگوني و گستره هاي کاربران وابسته است. و به نيازها و خواسته بعدي است

 «آمار»هاي منحصر به فرد سو و ويژگي يك هاي آماري و محصوالت آماري ازسازمان

 تعريفر نتيجه دافزوده و موضوع اين به پيچيدگي  از سوي ديگر ،از ديد محصول

 62هاي گذشته )از اوايل دهه کند. از اين رو در سالدشوارتر مي آمارکيفيت را براي 

 سازيهاي آماري و مدلمفهوم کيفيت در داده يميالدي( براي تعريف و استانداردساز

بود  0772تنها در سال  ،هاي فراواني شده است. با وجود اينمديريت کيفيت، تالش

 طور جديآمار بهيدکننده هاي تولهاي آماري و سازمانکه موضوع تعريف کيفيت داده

 

 

04 Fellegi 
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اي هفرآيندالمللي سنجش آمارگيري و عنوان موضوع محوري در کنفرانس بينو به

برگزار شد( مورد تبادل نظر و واکاوي  06ASAآمريكا  ي)که توسط انجمن آمار 02آن

 هاي متعدينشست مقاالت و و کننده قرار گرفتنظران شرکتحبآمارشناسان و صا

برگزيده اين مقاالت در  077۲در سال  در اين زمينه و در طول کنفرانس ارايه شد.

 يتوسط انتشارات علم« Survey Measurement and Process Quality»با عنوان  يکتاب

Wiley يريتو مد هادهدا يفيتدر خصوص ک يمنتشر شد که مرجع و منبع مهم 

پس از آن مقاالت . [0] رودمندان به شمار ميکيفيت آماري براي پژوهشگران و عالقه

 هاي مليها و مديريت کيفيت در سازماني کيفيت دادهو مطالعات فراواني در زمينه

المللي آماري انجام شده است. در اين مطالعات، ابعاد مختلفي از کيفيت مورد و بين

هايي در ابعاد معرفي شده وجود دارد ولي اکثر اند. هر چند تفاوتتوجه قرار گرفته

 ها شباهت زيادي به هم دارند. رك است يا مفاهيم آنابعاد مشت

 آمارهامفهوم کيفيت و مديريت کيفيت  -2-2

ها و مراجعي که به موضوع کيفيت بنا بر آنچه گفته شد و با توجه به تعدد سازمان

 و به دليل گستردگي مفاهيم و استانداردهاي آماري ارايه شده اندآماري ورود کرده

 هاداده تبادلمرکز »تحت عنوان  ينهاد 0220در سال  ا و مراجع،هتوسط اين سازمان

و ارائه  يمو مفاه يفتعار يسازيكسان ي، برا«0۲(SDMX) يآمار يهاو فراداده

 ياستانداردها نامهواژهنسخه از  ينشد. آخر يسسأت در اين زمينهاستانداردهايي 

SDMX  [. ۲شر شده است ]تو من يرايشو 0202در سال 

 

 

02 International conference on survey measurement and process 

06 American Statistical Association 

0۲ Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) 



 07........................................................................ آمارها تيفيك تیریو مد تيفيمفهوم ك

 

 ايمحصول )کاال  يفيتک يفتعرمطابق با  ،در آمار يفيت، کSDMXبر استاندارد بنا

برآوردن  يعنيشود )يم يفتعر ISO-5000/0009 يخدمات( در مجموعه استانداردها

 منطق اين با تعريف اينتوسط محصول(.  يازمورد ن يذات يهايژگياز و يامجموعه

 يک يآمار يفيتک يمعن ينشده است. در ا انجاممحصول است،  يك يزن آمار که

کاربران  يهايتها و اولويدگاهد يازها،که ابعاد آن بر اساس ن است يمفهوم چند بعد

 يباورمند» مانند ابعادي با يآمار يداده يفيتک SDMXشوند. در يم يينو تب يفتعر

 موقعبه» و« بودنهنگام به»، «درستي»، « مناسبت )مرتبط بودن(»، «اعتماد يتقابل يا

ي ابعاد معرف اند.شده بيانها با هم نيز روشني تعريف و پيوند مفهومي آنبه «بودن

لي الملهاي ملي و بينشده در اين استاندارد، ابعادي هستند که توسط اکثر سازمان

به عنوان نمونه اداره آمار اند. هاي آماري معرفي شدهعنوان ابعاد کيفيت دادهآماري به

المللي مطرح در عنوان دو سازمان آماري بينزمان ملل و اداره آمار اتحاديه اروپا، بهسا

موقع هب»، «هنگام بودنبه» ،«درستي» ،«مناسبت»سطح جهان، کيفيت داده را با ابعاد 

 اند.تعريف کرده« پذيريمقايسه»و « انسجام»، «پذيريدسترسي»، «وضوح»، «بودن

اي استتتت از مديريت کيفيت مجموعه :ت کيفيتهاي کيفيت و مديريچارچوب

صوالت کيفيت گيرد تاشكل مي سازمان درون که در هاييچارچوب ها ونظام   و مح

 آماري را مديريت کند. فرآيندهاي

کنند که ، نظامي جامع و منستتتجم را فراهم ميهاي مديريت کيفيتچارچوب

کيفيت عمومي مختلفي هاي شتتتود. چارچوبمبنايي براي مديريت کيفيت تلقي مي

توانند در هر ستتتازماني مورد استتتتفاده قرار گيرند. از جمله اين که مي وجود دارند
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، 07، ارزيابي متوازنEFQMما، گ، شتتش ستتي02TQM ، ISOتوان به ها ميچارچوب

Lean مايگو شش سيLean    .ها عمدتا مبتني بر تعاريف و اين چارچوباشاره کرد

ساختاربندي آن ستند اما تمرکز و  صول عمومي ه ست. بها عنوان نمونه، ها متفاوت ا

ISO ر که شش سيگما بها تأکيد دارد در حاليفرآيندنامه و استانداردسازي بر گواهي

مك روش به ک ها  نداد يدات/برو ماري تمرکز دارد. کنترل تول بود بر به Leanهاي آ

 کند.کارايي از طريق کاهش ضايعات تاکيد مي

الهام  اشتتتاره شتتتده،هاي کيفيت عمومي چارچوب :هاي کيفيت آماريچارچوب

 و مرکز آمار ايرانبراي  يفيتک يريتمدهستتتند. هاي کيفيت آماري بخش چارچوب

شود. يز مين سازماني يطو مح يآمار نظام يريتشامل مدهاي آماري، سازمان يرسا

است اما هر دو اصطالح اغلب به  يفيتک ينشامل تضم يفيتک يريتمدعالوه بر آن، 

 ياست در حالترجامعمفهوم  يك يفيتک يريتمد شوند.يصورت مترادف استفاده م

 دارد.تمرکز  مشهودبر اقدامات  تريشب يفيتک ينکه تضم

شده  کيفيت آماري توصيه هايترين چارچوبرخي از مهمب -2-2

 الملليهاي بينزمانتوسط سا

هاي پيشرو در زمينه کيفيت اشاره شد، هر کدام از سازمان 0-0بخش همانطور که 

ها در واقع به عنوان زير اند که اين چارچوبآماري، چارچوب کيفيت خود را ارايه داده

تواند توسط رود و ميهاي آماري به شمار ميبناي نظام مديريت کيفيت داده

 

 

02 Total Quality  Management (TQM)  (مديريت کيفيت جامع( 
07 balanced scorecard 
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عنوان الگو، مورد استفاده قرار گيرند. در اين بخش به معرفي آماري بههاي سازمان

 .شودالمللي مطرح پرداخته ميکوتاهي از چند چارچوب بين

 ترينمهم از يكي 00اداره آمار اروپا :«20اروپا آمار اجرايي نامهآيين»( الف

که امروزه نه تنها به عنوان يك مرجع مهم  است رسمي آمار الملليبين هايسازمان

شود و نقش مهمي بلكه در سطح جهان شناخته مي ،اروپايي يکشورهابراي بيشتر 

در راستاي اقدامات  .نمايددهي نظام آمار رسمي در جهان ايفا ميدر راهبري و جهت

 توسط اداره آمار اروپا براي ساماندهي نظام مديريت کيفيت در ميان شدهانجام

 براي اولين بار در« نامه اجرايي آمار اروپاآيين»، 00کشورهاي عضو نظام آماري اروپا

 020۲ نوامبرنامه که آخرين بار در . اين آيينشده استتدوين و ابالغ  0222سال 

اصل  02ي بازنگري شده است، دربردارنده 0۳ي اجرايي نظام آماري اروپا توسط کميته

محيط »ي ول آماري توليد شده در سه حوزهاست که به افزايش کيفيت محص

اين  [.4]تمرکز دارد « 06بروندادهاي آماري»و  «02ي آماريفرآيندها»، «04سازماني

تضمين کيفيت آماري در نظام »اجرايي، چارچوب  نامهيينآ اينکميته بر اساس 

تدوين و ابالغ نمود که اين چارچوب يك مرجع مهم  0200را در سال « 0۲آماري اروپا

 

 

02 European statistics code of practice (CoP) 
00 Euro Stat 
00 European Statistical System (ESS) 
0۳ European Statistical System Committee(ESSC) 

04 Institutional Environment 

02 Statistical Processes 

06 Statistical Output 

0۲ Quality Assurance Framework of the ESS 
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 روداصلي براي تهيه نظام مديريت کيفيت آماري در کشورهاي مختلف به شمار ميو 

[2] . 

اين چارچوب که توسط صندوق  «:28هاچارچوب ارزيابي کيفيت داده( »ب

ارزيابي و تضمين  يطور اختصاصي در زمينهبهمعرفي شده است،  07المللي پولبين

اين چارچوب که از يك ساختار هاي مالي و اقتصادي است. کيفيت آمارهاي حوزه

بخش اصلي  6، از 0200کند، بر اساس آخرين بازنگري سال سلسه مراتبي پيروي مي

، «شناسي مطمئنروش»، «۳0يدارامانتتضمين »، «۳2پيش نيازهاي کيفيت»شامل 

تشكيل شده « پذيريدسترسي»و «۳0قابليت بكارگيري»، «درستي و قابليت اعتماد»

 .[6] است

يكي از آخرين اقدامات انجام شده  :«NQAF-ملي تضمين کيفيتچارچوب »( پ

چهل و در « چارچوب ملي تضمين کيفيت»، تصويب در خصوص کيفيت آماري

با مطالعه و  چارچوباين . است( 0200)کميسيون آمار سازمان ملل  نشست سومين

ها و مستندات موجود در زمينه کيفيت و مديريت کيفيت چارچوب تمامبندي جمع

هاي مربوط نامهآماري تهيه و تدوين شده و شامل تعاريف، مفاهيم، دستورالعمل و واژه

شود. اين ترين چارچوب کيفيت آماري محسوب ميجامع واست اين موضوع به 

برداري و کشورهاي عضو جهت بهره تمامبه چارچوب توسط کميسيون آمار 

 

 

02 Data Quality Assessment Framework (DQAF) 

07 International Monetary Found (IMF) 
۳2 Prerequisites of quality 
۳0 Assurances of integrity 
۳0 Serviceability 
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محيط »، «۳۳ت نظام آماريمديري»ي بر چهار حوزهو  توصيه شده استري وبرداالگ

اين  [.02] تمرکز دارد« بروندادهاي آماري»و « فرآيندهاي آماري»، «سازماني

بازنگري و در پنجاهمين نشست کميسيون آمار سازمان ملل  0207چارچوب در سال 

 .[00] به تصويب رسيد

چارچوب مديريت کيفيت »استفاده از  يايو مزا دافاه -4-2

 «ماري ايراننظام آ آمارهاي رسمي

کارگيري چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي، حرکت مستمر از ارائه و به هدف

در  شدهپذيرفتهسوي ارتقاي کيفيت در چارچوبي منسجم با ساختاري يكپارچه و به

ه آن هاي وابسته بجا که موضوع کيفيت و فعاليتالمللي است. از آنسطح ملي و بين

مفاهيم و  روازاينسازي، استقرار و ارزيابي، دامنه وسيعي دارد، مانند طراحي، پياده

گذاري دانش اعضا و به اشتراك مشارکتهاي آن در سطح نظام آماري نيازمند فرآيند

وجود چارچوب  سوي توليد محصوالت با کيفيت است.بهو حرکت مستمر و هماهنگ 

ي حوزه رهاي مرتبط دامكان هماهنگي فعاليت ،کيفيت يكسان در سطح نظام آماري

 کند. فراهم مي يکيفيت را در سطح مل

چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي در نظام آماري »استفاده از  يايمزا ترينمهم

 عبارتند از: «ايران

  عمومي براي نظام آماري کشور در خصوص بازنگري ساختاري

 کند. هاي تضمين کيفيت موجود، فراهم ميچارچوب

 

 

۳۳ Managing the Statistical System 
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 ي ايرانمبنايي براي ايجاد و نگهداري فرهنگ کيفيت در نظام ملي آمار 

 کند. فراهم مي

 ها و مشكالتسيستماتيك براي کنترل و شناسايي ريسك ساز و کاري 

 ي ايرانآمارحي به موقع در نظام ملي کيفيت با هدف انجام اقدامات اصال

رو بهبود مستمر کيفيت و ماندگاري آن در گذر زمان کند. از اينفراهم مي

 شود. حاصل مي

  هاي تضمين کيفيت شفافيت بيشتري داده و اعتبار توليدکنندگان فرآيندبه

 کند. را تقويت مي ي ايرانآمارآمارهاي رسمي در نظام ملي 

 ها با مفاهيم مشترك، به بهبود گفتمان در زمينه چالشعنوان ساختاري به

 ند.کالمللي کمك مياي و بينهاي کيفيت در سطح ملي، منطقهو فرصت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                           :9 فصل

ت يفكيمديريت چارچوب ساختار 

 رسميآمارهاي 
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سطحي  4چارچوب مديريت کيفيت نظام آماري ايران داراي ساختاري سلسله مراتبي 

مديريت نظام »با عناوين کيفيت حوزه  4است. در باالترين سطح از اين ساختار، 

مديريت »و « هاي آماريفرآيندمديريت »، «محيط سازمانيمديريت »، «آماري

هاي کيفيت قرار دارند که اصل بعدي،. در اليه قرار گرفته است« بروندادهاي آماري

چهارگانه، تقسيم  هايبا توجه به موضوع اصل، بين حوزه واصل است  07شامل 

  .دهدکيفيت را نشان ميمديريت از ساختار چارچوب  0و  0سطوح ، 0اند. شكل شده

 هاي چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسميها و اصلحوزه -1شكل 

 

مديريت نظام 
آماري

هماهنگي نظام •
ملي آماري ايران

ا مديريت ارتباط ب•
کاربران داده ها، 
تأمين کنندگان 
داده ها و ساير 

ذي نفعان

مديريت •
استانداردهاي 

آماري

مديريت محيط 
سازماني

تضمين  استقالل•
حرفه اي

و بي طرفيتضمين •
عينيت

شفافيتتضمين•

تضمين محرمانگي•
آماري و امنيت 

داده ها

تضمين تعهد به •
کيفيت

تضمين کفايت •
منابع

مديريت 
فرآيندهاي آماري

تضمين •
روش شناسي 

مطمئن

-تضمين کارايي•
هزينه

تضمين رويه هاي•
آماري مناسب

مديريت بار •
پاسخگويي 

مديريت 
بروندادهاي آماري

تتضمين مناسب•

تضمين درستي•
دو قابليت اعتما

ام تضمين به هنگ•
بودن و به موقع 

بودن

تضمين •
دسترسي پذيري

و وضوح

تضمين انسجام•
و مقايسه پذيري

مديريت •
فراداده ها
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براي تضمين کيفيت آن اصل، قرار « الزام»تعدادي ي هر اصل، در زيرمجموعه

 دهند. سطحسطح سوم ساختار چارچوب کيفيت را تشكيل مي هاگيرد. اين الزاممي

است  اجزاييشامل  ترين و آخرين سطح از چارچوب کيفيت است،چهارم که پايين

سطوح تمام شوند. سازي ميها و الزامات چارچوب، پيادهاصل ،هاکه بر اساس آن

چارچوب »منطبق با « چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران»

 [.00] تهيه شده است «(NQAF)ملي تضمين کيفيت، سازمان ملل متحد 
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 از متشكل ايران، نظامي آمار ملي نظام: مديريت نظام آماري -1حوزه 

 ايشور راهبري با آنها بين اطالعاتي و ارتباطي شبكه کشور و اجرايي هايدستگاه

 رسمي آمارهاي انتشارو  توسعه توليد، که است ايران آمار مرکز مرجعيت و آمار عالي

 ورکش مقررات و قوانين چارچوب در و رسمي آمارهاي بنيادين اصول رعايت با را کشور

هاي کنشگر درون اين نظام، بدون شك چگونگي ارتباط ميان دستگاه .دارد عهده بر

ت روشن است که مديري بنابرايني مستقيم بر کيفيت محصوالت آماري دارد. تأثير

نظام آماري بايد به عنوان يك بُعد مهم در مديريت کيفيت آمارها مطرح شود. 

 ،هادادهارتباط با کاربران مديريت »، «نظام ملي آماري ايران هماهنگي»هاي اصل

اصولي « استانداردهاي آماريمديريت »و « نفعانها و ساير ذيدادهکنندگان تأمين

 هستند که بايد در اين حوزه تضمين شوند.

نظام  اعضايها بين هماهنگي فعاليت :(1)اصل  ي ايرانهماهنگي نظام ملي آمار

 براي بهبود و حفظ کيفيت آمارهاي رسمي، امري ضروري است. ي ايرانآمارملي 

 1اصل  فهرست الزامات و اجزاء

را معين  ي ايرانهاي اعضاي نظام ملي آمارآمار مسئوليت : قانون 0-0الزام 

شود. ها محسوب مينظام نيز بخشي از اين مسئوليتاين کند و هماهنگي مي

 شوند.توسط قانون يا تمهيد رسمي مشخص مي ي ايراناعضاي نظام ملي آمار

حوزه
يک

مديريت نظام آماري
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 .است شده تعريف آمار قانون هماهنگ کنندگي مرکز آمار ايران در نقش .0

 محدوده نظام ملي آمار در قانون آمار مشخص و آمارهاي رسمي الزامات .0

 است. شده

 .اندشده معرفي در اسناد رسمي اعضاي نظام ملي آمار .۳

 ميرس آمارهايو انتشار توليد، توسعه  آمار براي ملي نظام اعضاي مسئوليت .4

 .ح در قوانين و تمهيدات رسمي مربوط مشخص شده استبه وضو

ي آمار هاي نظام مليفعاليت هماهنگي اجرايي براي و کار ساز و بدنه: 0-0الزام 

 .دارد وجود الملليبين و ايمنطقه ملي، محلي، سطح در ايران

 مرکز آمار ايران وظيفه هماهنگ کردن نظام ملي آمار را به عهده دارد. .0

ساز و کارهايي دارند تا هماهنگي  هاي آماري،سازمان ساير مرکز آمار ايران و .0

و کيفيت آمارهاي ( نظام ملي آمار درون آمارها و هاداده تبادل جمله از)

 رسمي تضمين شود.

رسمي در  انتشار آمارهايتوسعه و مرکز آمار ايران راهنماهايي براي توليد،  .۳

     .کندمي بازنگري و پايش سطح نظام ملي آمار تنظيم،

 ساير و علمي هايسازمان مشورتي، سساتؤم با مرکز آمار ايران، تعامل .4

 يد.نماحفظ مي و نحو مقتضي ايجاد را به الملليبين و ايمنطقه هايسازمان

 پاسخگويي، بار کاهش و هزينه کارايي مرکز آمار ايران، به منظور بهبود .2

هاي آمارگيري را در سطح نظام ملي آمار طرح ويژه ها بهداده آوريجمع

 کند.هماهنگ مي

 هايروش و هابنديطبقه مفاهيم، داردها،استان از مرکز آمار ايران، استفاده .6

 کند.در نظام ملي آمار نظارت مي شده راتوافق
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 ارتباط بيروني با ها درون نظام ملي آمار وداده مرکز آمار ايران، اشتراك .۲

در زمينه اشتراك داده  هاي بيرون از نظام ملي آمارصاحبان و مالكان داده

 کند.تسهيل مي و را ترويج

اقدامات آماري مناسب را ترويج و  و فني دانش ايران، اشتراك مرکز آمار .2

شامل آموزش توليد آمارهاي رسمي  ،کندفراهم کردن آموزش را تضمين مي

  هاي اهداف توسعه پايدار.و شاخص

 ايجاد يا توسعه درون نظام ملي آمار در آمارها کيفيت ارزيابي فرآيندهاي .7

 .شوندکار گرفته ميبه و شده داده

هاي آمار و کميته آمارهاي بخشي وظيفه هماهنگي اکز و مديريتمر .02

د. هماهنگي نهاي اجرايي مربوط را بر عهده دارهاي آماري دستگاهفعاليت

انتشار آمارها؛ توسعه و راهنماهايي براي توليد،  تدوينمانند  ييهاحوزه در

شده؛ توافق هايروش و هابنديطبقه مفاهيم، استانداردها، از استفاده

 شود. اشتراك دانش فني انجام مي

ي آمار ملي نظام از خارج در شده توليد آمارهاي بررسي براي : ساز و کاري۳-0

به عنوان آمار رسمي  آمارها، اين قبيل وجود دارد تا در صورت مناسب بودن ايران

 .محسوب شوند

براي استفاده  اين نظام را از خارج آمارهاي توليد شده در مار،آشوراي عالي  .0

 از برخي. کندعنوان آمار رسمي يا در کنار آمارهاي رسمي، ارزيابي ميبه

  .هستند آمارها اين از اينمونه پايدار توسعه هايشاخص
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کز به مر تواندمي از نظام ملي آمار خارج اطالعات کيفيت ارزيابي مسئوليت .0

ار آم توليدکننده هايسازمان کارگروهي متشكل از نمايندگان آمار ايران يا

 .محول شود رسمي

آمار  هاي توليدکنندهتعدادي از سازمان متشكل از نمايندگان گروهيکار .۳

براي نظام ملي  مار، استفاده از منابع جديد دادهآرسمي با نظر شوراي عالي 

قانون يا تمهيدات رسمي، هاي الزم )پيشنهاد آمار را بررسي و حمايت

 کند.را فراهم مي مين ماالي  و ...(آموزش، تأ

 دارد. وجود رسمي آمار و توسعه توليد براي ملي برنامه يا : طرح0-4الزام 

د توانرسمي وجود دارد که مي آمارهايو توسعه  توليدساله پنج  ملي برنامه .0

 تعريف شود. « NSDS(۳4(يا توسعه آمارها  توليدبراي  ملي راهبرد»به شكل 

رسمي، تمام نظام ملي آمار را  آمارهاي و توسعه توليدساله پنج  ملي برنامه .0

 دهد.پوشش مي

 پنج ساله بايد به موضوع تضمين کيفيت بپردازد. ملي برنامه .۳

 هايمنظور اجراي برنامه پنج ساله توليد و توسعه آمارهاي رسمي، برنامهبه .4

 شود.اي توسط ارکان نظام ملي آمار ارائه ميساليانه

سعه آمارهاي رسمي با همكاري و  مشورت برنامه ملي پنج ساله توليد و تو .2

 ود.شکنندگان داده تدوين ميتأمينتوليدکنندگان آمارها، کاربران و 

شوراي عالي  آمارهاي رسمي، توسط و توسعه توليدساله پنج برنامه ملي  .6

 .سازي شودپياده و آمار اجرا نظام ملي در تا شده تصويب و تأييدآمار 

 

 

۳4 National Strategy for the Development of Statistics 
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، آمارهاي رسمي و توسعه پنج ساله توليد برنامه ملي هايفعاليت و هابرنامه .۲

 نظارت منظم صورتتوسط مرکز آمار ايران در سطح نظام ملي آمار به

 .شوندمي

 

 نفعانها و ساير ذيدادهکنندگان تأمين ،هادادهارتباط با کاربران مديريت 

نفعان کليدي خود شامل بايد روابط خوبي با همه ذي سازمان آماري: (2)اصل 

، مقامات ارشد دولتي، مجلس و ماليکننده ها، تأمينکنندگان دادهکاربران، تأمين

ها نسبت به کيفيت و ها برقرار کرده و اين روابط را حفظ کند. چرا که ديدگاهرسانه

عواملي همچون  طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثيردرستي آمارهاي رسمي به

 هاي غيردولتي، محققان،مؤسسه نظرات کاربراني مانند مقامات ارشد دولتي،

بايد دسترسي  سازمان آماريها است. همچنين گيران و رسانهسازان، تصميمتصميم

د تا بتواند نيازهاي هاي بخش خصوصي داشته باشو داده هاي اداريمناسب به داده

 د.ه نمايبرآوردمؤثر و کارآمد اطالعاتي جامعه را به نحو 

  2اصل  فهرست الزامات و اجزاء

 ها،آن تعهدات و نيازها منافع، به توجه با شناسايي شده و نفعان،: ذي 0-0الزام 

 .گيرندقرار مي مشورت مورد

 وضوح به را در حوزه آماري مربوط به خود نفعانذي همه ،سازمان آماري .0

 .شناسدمي

ها، نگراني مورد در نفعانذي ها بادارد که طي آن مشخصي وجود فرآيندهاي .0

 شود.مي مشورت هاآن و تعهدات نيازها، منافع
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 خود هاينگراني و نيازها به رسيدگي براي شده انجام اقدامات از نفعانذي .۳

 .شوندمي مطلع

 ترتيبات و استراتژي داراي خود کاربران با ارتباط برايسازمان آماري : ۳2 0-0الزام 

 .هستند سازماني

 آماري سازمان يهايو نحوه تعامل با کاربران در استراتژ انکاربر نيازهاي .0

 ي،آمار بروندادهايتوسعه ايجاد يا  يمانند استراتژ .منعكس شده است

 در سطح نظام ملي آمار مربوطه يهاياستراتژ ينانتشار و همچن ياستراتژ

 .NSDSمانند 

ظيم تن آمار اصلي کاربران با هاي مشابهيامهتوافقنامه ارائه خدمات يا توافقن .0

 ،سازمان آماريآمار عرضه شده توسط  نمونه در زمينه عنوان به) شده است

 (.غيره و انتشار قالب آمارها، کيفيت

دفتر ارتباط با رسانه )در صورت امكان(، خطوط تماس  يدارا سازمان آماري .۳

االت کاربران پاسخ ؤکه به موقع به تمام س است يمرکز يميلو ا ياضطرار

 .دهديم

ارتباط برقرار کرده و اطالعات را با رعايت  سازمان آماريبا  تواننديکاربران م .4

 يايوهخود )ش يحيترج يوه، به شاصل حفظ محرمانگي آمار و امنيت داده

 ريو سا يميلمانند تلفن، ا ،تر است( درخواست کنندکاربر راحت يکه برا

 معمول. يابزارها

 

 

 )مناسبت( نيز مالحظه شود. 04فهرست اجزاء اصل  ۳2
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( يدر هر موضوع خاص آمار انکاربر يهايته)مانند کم يباتيو ترت يندهافرآ .2

و را مطرح کرده  يشانهايتو اولو يازهاي جديدتا ن دارد وجودکاربران  براي

موجود به  هايآمار بازنگري يا يدجد آمارهاي توليد همچنين در فرايند

  .مشورت دهندسازمان آماري 

 نهادهاي کنندگان مالي،تأمينبا  همكاري مداوم طور بهآماري  سازمان: ۳6 0-۳الزام 

 .دهدمي گسترش يا حفظ آماري را الملليبين هاينسازما و علمي

به نحوي  کنندگان ماليتأمين باسازمان آماري و بودجه  کاري هايبرنامه .0

اطمينان حاصل شود که دو طرف  تا شودمي گذاشته اشتراك مناسب به

 .دارند بودجه تأمينالزامات  از مشترکي درك

 ترويج و شناسيروش آمارهاي جديد، بهبود توليد برايسازمان آماري  .0

 دهد.يا گسترش مي را حفظ کرده علمي جامعه با آمارها، همكاري از استفاده

هاي آماري المللي و سازماناي و بينهاي منطقهبا سازمانآماري  سازمان .۳

 کند.ي همكاري ميهاي آمارساير کشورها در زمينه

 مجوزداراي  ،هاي آماريسازمان ساير لزوم صورت در و : مرکز آمار ايران 0-4الزام 

 توسعه و توليد، داده به منظور آوريجمع براي رسمي تمهيدات ساير يا قانوني

 .هستند رسمي آمارهاي انتشار

 آوريجمع حق شده است که مناسبي در نظر گرفته تمهيدات آمار، در قانون .0

براي مرکز  آماري از طريق طرح آمارگيري يا سرشماري، اهداف داده جهت

 .شود تضمينهاي آماري سازمان ساير لزوم صورت در و آمار ايران

 

 

 ( نيز مالحظه شود.ي ايران)هماهنگي نظام ملي آمار 0اصل  ۳6
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پاسخي از سوي واحد هاي آماري سازماندر صورتي که  قانون، اساس بر .0

اند، قادرند نكردهاالجرا دريافت هاي الزمهاي آماري و سرشماريآماري طرح

 .جريمه استفاده کنند هاي مناسبي ماننداز مجازات

 مجوزداراي  ،هاي آماريسازمان ساير لزوم، صورت در و : مرکز آمار ايران 0-2الزام 

 اهداف و براي دارنداداري  هايداده دريافت براي رسمي تمهيدات ساير يا قانوني

 .هستند مناسب دسترسي هاداده اين به آماري،

 دريافت يا دسترسي حق تا مناسبي در نظر گرفته تمهيدات آمار، قانون .0

 ساير لزوم صورت در و براي مرکز آمار ايران اداري، هايداده هنگام بهبه

 .شود تضمينهاي آماري سازمان

 اداري هايدريافت داده براي قانوني حقهاي آماري سازمان کهصورتي در .0

 اين قبيل که دارد وجود زمينه اين در هايينامهتفاهم باشند، نداشته

 .کنندمي فراهم ها رادسترسي

 هاي اداري بدون پرداخت هزينه است.به دادههاي آماري سازماندسترسي  .۳

 صاحبان با هايينامهها، موافقتشدن دسترسي به داده اجرايي جهت در .4

ا و هسترسي به دادهتنظيم شده است که شرايط فني براي د اداري هايداده

هاي اداري توضيح داده شده هاي ساير منابع دادهها با دادهداده اتصالامكان 

 است.

هاي اداري مجموعه داده و ايجاد يا توسعه طراحي درهاي آماري سازمان .2

  .سازند مناسب آماري اهداف براي را هاآن تا مشارکت دارند
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 مجوزداراي  ،هاي آماريسازمان ساير لزوم صورت در و : مرکز آمار ايران 0-6الزام 

 تفادهاس و دسترسي که ي هستنديهانامهموافقت و رسمي تمهيدات ساير يا قانوني

 غير هايسازمان ساير يا خصوصي هايشرکت نگهداري شده توسط هايداده از

 و آزمايش آماري شامل اهداف منظم براي طور را به( «دادهمه» شامل)دولتي 

 .کندفراهم ميتجربه 

کند تا تضمين کند که مرکز آمار تمهيدات مناسبي را فراهم مي آمار قانون .0

 دريافت يا دسترسي ، حقهاي آماريسازمانو در صورت نياز ساير  ايران

دولتي  غير هايسازمان ساير يا خصوصي هايشرکت هايداده هنگام بهبه

(NGOرا )که به  ييهاشرکت تمامآماري دارند، مانند  براي اهداف ها

 . دهنديساکن در کشور خدمات ارائه م يحقوقحقيقي و اشخاص 

 هايي که توسط بخشداده به دسترسي از اطمينان براي آمار، قانون .0

بيني کرده پيش را هاييدر مواقع الزم مجازات شوند،خصوصي نگهداري مي

 (.هادادهاين قبيل  به دسترسي عدم به دليل جريمه کردن مانند)است 

 هايداده به دسترسي براي قانوني حقهاي آماري سازمان در صورتي که .۳

 هايينامهتفاهم را ندارند، هاNGO ساير يا هاشرکت توسط شدهنگهداري

 .کندمي فراهم را هادسترسي اين قبيل که شودمنعقد مي

 نظر در شده را هاي درخواستداده حوزه و مناسبتهاي آماري، سازمان .4

  .گيرندمي

خصوصي نگهداري  هايي که توسط بخشداده از استفاده و دسترسي .2

يا دارندگان  مالكان وهاي آماري سازمان که است هاييرويه شوند، تابعمي

 اند.رسيده درباره آن به توافق هاداده
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 و پشتيباني داده همكاري داشته و کنندگانتأمين با : مرکز آمار ايران 0-۲الزام 

  کند.براي آنان فراهم مي هاي الزم راراهنمايي

 با کند وداده مشورت مي کنندگانتأمين با منظم طور به مرکز آمار ايران .0

 هايسازمان ساير و کارها و کسب ها،و شرکت اداري هايداده کنندگانتأمين

 کاربردي بودن و ارزش کند تامي حفظ کننده داده همكاري خود رانگهداري

 .منابع براي توليد آمار را تقويت کند اين

 اداري هايداده کيفيت گزارش ها،داده مالكان و مرکز آمار ايران همكاري با .0

ودن موقع بهنگام بودن و بههاي درستي، بهو ابعاد کيفيت در زمينهتنظيم 

 .شوندآمارها توضيح داده مي

 کيفيت مورد در هاسازمان ساير و کارها و کسب اداري، هايداده مالكان .۳

 ار تربيش بهبودهاي امكان کنند کهدريافت مي شده بازخورد هاي ارائهداده

 .کندمي فراهم

هايي )در زمينه هاداده کنندگانتأمين با همكاري و مشارکت موافقتنامه .4

 .وجود دارد ها(مانند نحوه و زمان تأمين و دريافت داده

 

اي جامع استانداردهاي آماري به مجموعه :(2استانداردهاي آماري )اصل مديريت 

هايي اشاره دارد فرآيندها و ، روشي آماريهاها و مدلبندياز مفاهيم، تعاريف، طبقه

ها و در فرآيندها، بين فرآيندکه براي برخورد يكسان با موضوعات آماري در داخل 

  گيرد.زمان و مكان مختلف مورد استفاده قرار مي



 47..................................................... يرسم يآمارها تيفيك تیریساختار چارچوب مد

 

  2فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 المللي،بين آماري استانداردهاي اجراي و توسعه هاي آماري در: سازمان۳-0الزام 

 .کنندمي همكاري ملي و ايمنطقه

 استانداردهاي اجراي و ترويج بازنگري، زمينه توسعه، در مرکز آمار ايران .0

 اي وهاي منطقهسازمان هاي آماري،ساير سازمان با فعال طور به آماري

 .کندمي همكاري آماري الملليبين

تسهيل و  اين واحد مسئول است. سازماني واحد داراي مرکز آمار ايران .0

آماري  استانداردهاي پذيرش، تدوين يا توسعه هماهنگي در زمينه

است. هم چنين اين واحد مسئوليت پشتيباني  اي و مليالمللي، منطقهبين

 براي خود هايماري در راستاي تالشآهاي ها و حوزهمهو حمايت از برنا

 استانداردها را نيز بر عهده دارد.  تدوين و توسعه اين

 و آماري استانداردهاي هاي آماري ازسازمان مرتبط در کارکنان تمام .۳

 .دارند اطالع ها،در آن شده اعمال تغييرات

 هاييبندتمام طبقهبه منظوردسترسي آسان توليدکنندگان آمار، فهرست و  .4

 در دسترس است.هاي آماري سازماناستاندارد در 

توليدکنندگان آمار،  آماري، استانداردهاي تأييد و توسعه تدوين، در فرايند .2

 .دخيل هستند اصلي داده و کاربران کنندگانتأمين

بر آمار مربوط توسط سازمان  تأثير پذيرش استانداردهاي آماري جديد   .6

شود و جداول رساني ميو به کاربران اطالع ارزيابي، مستندسازي، آماري

.شوندصورت کاربرد داشتن( ارائه ميتطبيقي )در
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 ملي هايحساب نظام ز قبيلا ۳۲مفهومي هايچارچوب هاي آماري ازسازمان .۲

 .آماري است سازي اطالعاتبراي يكسان مبنايي که کنندمي استفاده

ها و غيره( بنديآماري )مفاهيم، تعاريف، طبقهاستانداردهاي  زمان بازنگري .2

 براساس قاعده مشخصي است.

 و پشتيباني آماري عمومي، استانداردهاي اجراي براي مرکز آمار ايران: ۳۳2-0الزام 

 رسمي آمار توليدکنندگان و داده کنندگانتأمين همه براي را هاي الزمراهنمايي

 کند.فراهم مي

 دهندگانارائه توسط آماري استانداردهاي استفاده از ميزان ايران آمار مرکز .0

 .کندمي نظارت را رسمي آمار توليدکنندگان و هاداده

 و يامنطقه ي،المللينب يدر مورد انطباق با استانداردها يادوره يهاگزارش .0

 شود.يم يهته مرکز آمار ايران توسط يمل

 دسترس رساني شده و دراطالعتوسط مرکز آمار ايران  آماري استانداردهاي .۳

 .گيردقرار مي رسمي آمار توليدکنندگان و داده کنندگانتأمين همه

ز ا جديد کارگيري استانداردهايبه و تدوين و توسعه بنديزمان و هابرنامه .4

 .شودمي رسانياطالع قبل توسط مرکز آمار ايران

 

 

هاي مختلف است. از ابزار تحليلي داراي تنوع در زمينه( Conceptual framework)چارچوب مفهومي ۳۲

هاي استفاده کرد. چارچوب هامفهومي و سازماندهي ايدهتوان براي ساخت تمايزهاي اين ابزار مي

ها کارگيري آنهگذارند که به خاطر آوردن و بمي اي به نمايشگونهمفهومي قوي، مفاهيم واقعي را به

ن توان ارتباط بيمفهوم تقاضا يك مدل مفهومي است که به کمك آن مي ،در اقتصاد کند.را آسان مي

 توان گفت با افزايش قيمتعنوان نمونه ميبهمتغيرهاي مورد نظر را بيان و به ديگران منتقل کرد. 

 .تقاضا براي يك کاالي عادي کاهش يابد رودميانتظار 
انجام هاي آماري سازمانبراي استانداردهاي آماري تخصصي، اين الزام وجزئيات آن، توسط  ۳2

  شود.مي
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 كکم هاداده کنندگانتأمينساير توليدکنندگان آمار و  به مرکز آمار ايران .2

 صورت به اي و ملي راالمللي، منطقهبين آماري استانداردهاي تا کندمي

 .کنند اجرا مناسب

 ه،بود حداقل ملي يا ايمنطقه المللي،بين آماري استانداردهاي از : انحراف۳-۳الزام 

 شود.مي داده توضيح نفعانذي تمام به و شده مستند

 استاندارد هايبنديطبقه با رفته کاربه هايبنديطبقه که درصورتي .0

 رسدست و در تهيه تطبيقي جداول دارد، تفاوت ملي و ايمنطقه المللي،بين

 .گيردمي قرار عموم

براي  ها و غيره(بنديطبقه تعاريف، )مفاهيم، استفاده استانداردهاي مورد .0

 شود.نفعان توضيح داده ميتمام ذي

 يو مل يامنطقه ي،المللينب ياستانداردها انطباق بادر مورد  نفعانبه ذي .۳

 .شوداطالعات الزم داده مي
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محيط سازماني مناسب يكي از : محيط سازمانيمديريت  -2حوزه 

 ،«اياستقالل حرفهتضمين »ضروري تضمين کيفيت آمار است.  هايشرطپيش

و  آماريمحرمانگي تضمين »، «شفافيتتضمين »، «طرفي و عينيتبيتضمين »

ستند ، اصولي ه«کفايت منابعتضمين »و « عهد به کيفيتضمين تت»، «هادادهامنيت 

 که بايد در اين حوزه تضمين شوند.

بايد بدون هرگونه دخالت يا سازمان آماري  :(4اي )اصل استقالل حرفه تضمين

نظارتي و اداري،  ها يا واحدهايهاي دولتي يا سياسي، ارگانفشار از سوي سازمان

آمارها را تهيه کرده، توسعه و انتشار دهد. چنين بخش خصوصي يا هر فرد يا هويتي، 

اي و ممنوعيت اعمال نفوذ نامناسب در آمار، اعتبار آمارهاي رسمي را استقالل حرفه

 هايسازمانتضمين خواهد کرد. چنين استقاللي بايد براي مرکز آمار ايران و ساير 

 شود. تأمينآماري 

 4فهرست الزامات و اجزاء اصل 

که  کندياعالم م صراحت به يرسم يداتتمه يرسا ياقانون :  4-0الزام 

توسعه و انتشار آمار بدون  يد،تول يندهايمكلف به انجام فرآ يآمار يهاسازمان

 ميتنظ يا يياجرا گذار،ياستها و دفاتر سسازمان يا ي؛ادارات دولت يردخالت سا

اشخاص  يرسا يا يبخش خصوص آماري، زماندات؛ از جمله از درون ساکننده تمهي

 و نهادها، هستند.

حوزه
دو

مديريت محيط سازماني
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ها ها، ادارات و سازمانواحد آمار وزارتخانهو  ايران آمار اي مرکزاستقالل حرفه .0

 ها، اداراتدر سطوح دولتي مختلف، توسط قوانين و تمهيداتي که وزارتخانه

 شود.کنند، تضمين ميميها فعاليت ها طبق آنو سازمان

  ي،ادر زمينه ضرورت استقالل حرفه يرسم يداتتمه ياصورت نبود قانون در  .0

 وجود ييقراردادها يا يخيتار يشينهبودن، پ ياحرفه يهاسنت ياها فرهنگ

 يمارآ يجنتا اعتبار بخشيدن به يرا برا يادارد که به وضوح استقالل حرفه

 .دهديد قرار ميضرورت مورد تاک يكبه عنوان  آماري يهاسازمان

براساس هاي آماري سازمانانتصاب رييس مرکز آمار ايران و ساير :  4-0الزام 

کند. علت برکناري اي شفاف تبعيت مياي است و از رويهمعيارهاي حرفه

هاي سازمانساي ؤاي باشد. رشامل داليل مربوط به استقالل حرفه تواندنمي

 .اي هستندصالحيت حرفه داراي باالترينآماري 

قانون آمار ايران، توضيحات روشن و دقيق در مورد رويه انتصاب و برکناري  .0

 کند.رئيس مرکز آمار ايران را ارائه مي

 ماريآ هايسازمان سايؤر برکناري و مسئوليت و پست ابالغ انتصاب، قوانين .0

 يسسيا مالحظات گرفتن نظر در بدون و شفاف اي،حرفه صالحيت براساس

 .است

از  آماريهاي ساي سازمانؤدهد رفرآيندهايي وجود دارد که اطمينان مي .۳

 اي برخوردارند. حرفه صالحيتباالترين 

د تا اطمينان حاصل در سلسله مراتب بااليي قرار دارمرکز آمار ايران رئيس  .4

 شود که دسترسي به مقامات بلندپايه سياسي و دولتي وجود دارد.

داراي تخصص، دانش و توانمندي  آماريهاي رييس واحد آمار در سازمان .2

 الزم است.
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يس واحد آمار سازمان ئيس مرکز آمار ايران و رمبنا و فرايند خاتمه کار رئ .6

در چارچوب قانون و تمهيدات اجرايي مشخص شده است. داليل  آماري

خاتمه کار  همنجر بتواند نمي «اي يا علمياستقالل حرفه» تأثيرگذار بر

 .رؤساي واحدهاي آماري شود

 بدون و يكديگر همكاري با هاي آماريسازمان ساير و ايران آمار : مرکز 4-۳الزام 

هاي آماري، استانداردها و گيري در مورد روشمسئوليت تصميم سايرين، دخالت

 ها، و محتوا و زمان انتشار آمار را بر عهده دارند.رويه

، به طور مستقل و آماريو رييس واحد آمار سازمان مرکز آمار ايران رئيس  .0

هاي آماري، استانداردها و اي در مورد روشبر اساس مالحظات حرفه

 گيرند.هاي توليد، توسعه و انتشار آمار رسمي تصميم ميرويه

به مقامات دولتي  هاي آماريسازمان ساير و مرکز آمار ايران دهي گزارش .0

 تأثيراي آن ها، بر استقالل حرفهها، ادارات و سازمانزارتخانهمافوق و و

 ذارد.گنمي

بايد با رعايت استقالل علمي، سازمان آماري  :(5)اصل  و عينيت طرفيبيتضمين 

طرفانه اي، شفاف و بيآمارها را توليد کند، توسعه و انتشار دهد و به صورت حرفه

 کنندگان آمار يكسان رفتار کند. عمل کرده و با همه کاربران و استفاده
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  5فهرست الزامات و اجزاء اصل 

عموم است و  قانون يا تمهيداتي رسمي وجود دارد که در دسترس:  2-0الزام 

هاي آماري بايد توليد، توسعه و انتشار آمارها را طبق کند که سازمانمشخص مي

 اي يكسان رفتار کنند.انجام دهند و با همه کاربران به شيوه آمارياستانداردهاي 

صرف نظر از وجود يا عدم وجود هر گونه قوانين و تمهيدات رسمي، وجود  .0

آمارهاي توليد شده توسط  عينيتفي و طراي بودن، بيفرهنگ و سنت حرفه

 کند.هاي آماري را تضمين ميسازمان

ه بطرف و محافل عمومي وسط افراد بيطرفي آمارهاي رسمي تو بي عينيت .0

 )و مورد مناقشه نيست(. ۳7رسميت شناخته مي شود

هاي آماري، بيانيه يا دستورالعملي رفتاري يا اخالقي را اجرا : سازمان 2-0الزام 

 ود.شهاي آماري است و انطباق با آن پيگيري ميکنند که حاکم بر فعاليتمي

 طرفي و عينيتراهنماي اخالقي يا دستورالعمل رفتاري براي اطمينان از بي .0

 وجود دارد.

 ها در دسترس عموم قرار دارند.راهنما و دستورالعمل .0

 شود.ها پيگيري مياجراي راهنما و دستورالعمل .۳

 شوند.هاي آماري بر اساس عينيت انتخاب ميمنابع داده و روش:  2-۳الزام 

 

 

  گيري کرد.( اندازهimage studiesتوان از طريق مطالعات تصويري )مياين موضوع را  ۳7 
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ها و فرآيندهاي توليد، توسعه و انتشار آمار، بر منابع داده، مفاهيم، روش .0

المللي و بهترين تجربيات انتخاب اساس مالحظات آماري، اصول ملي و بين

 شوند.مي

 شود.مايز مي: انتشار آماري به وضوح از اظهار نظر سياسي مت 2-4الزام 

ها، عيني و دقيقا بر اساس انتشار آماري و اظهار نظرهاي ارائه شده به رسانه .0

 گونه موضعي در قبال مسائل سياسي ندارند.شواهد موجود بوده و هيچ

داخلي و خارجي مناسبي وجود دارد که حاوي آرم،  راهبردهاي ارتباطات .0

است تا با  آماري هايطرح يا فرمت قابل تشخيص براي محصوالت سازمان

محصوالت هيچ يك از نهادهاي سياسي يا تصميم گيرنده اشتباه گرفته 

 نشوند.    

 د.شواز قبل اعالم مي انتشار آمارها: تاريخ و زمان  2-2الزام 

دي بندسترسي آسان، حاوي اطالعاتي در مورد زمان باتقويم انتشار عمومي و  .0

 ماه آينده وجود دارد. 00انتشار طي 

 شوند.ها در يك تاريخ و زمان مشخص منتشر ميآمار .0

اده ها توضيح دهر گونه تغيير در تقويم انتشار، از قبل اعالم شده و داليل آن .۳

 شود.مي

اشتراك گذاري نتايج آماري پيش از انتشار رسمي )دسترسي قبل از انتشار  .4

ويژه افراد خاص( حداقل بوده، به خوبي قابل توجيه است و به شدت کنترل 

 شود.مستند مي و
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: در صورتي که خطاها شناسايي شوند، در اسرع وقت تصحيح شده و  2-6الزام 

 .شوندخطاها بر آمارهاي منتشر شده مطلع مي تأثيرکاربران در مورد چگونگي 

هاي منتشر شده، در مورد چگونگي اصالح اشتباهات شناسايي شده در داده .0

 دسترس عموم است.اي وجود دارد و در خط مشي تأييد شده

درمورد موضوعات آماري، از قبيل سوء تفسير يا  آماريهاي : سازمان 2-۲الزام 

 کنند.سوء استفاده از آمارهاي رسمي به صورت عمومي اظهار نظر مي

 دهدآماري اجازه ميهاي ط مشي رسمي يا عرفي وجود دارد که به سازمانخ .0

ا سوء استفاده از آمار رسمي درمورد موضوعات آماري، انتقاد، سوء تفسير ي

 به صورت عمومي اظهار نظر کنند.

دهند پاسخ مي هاي منفي رسانهدر صورت نياز، به گزارش آماريهاي سازمان .0

 پذير شود.هاي منصفانه درباره سازمان امكانگزارشارائه تا 

 

هاي مديريت و ها، شيوهمشيبايد خط سازمان آماري :(6)اصل  شفافيتتضمين 

شرايط و ضوابط توسعه )شامل مباني قانوني و اهداف(، توليد و انتشار آمارها )و در 

يان، گوها( را مستندسازي کند و در دسترس کاربران، پاسخآن تجديدنظرصورت لزوم 

 گان داده و عموم مردم قرار دهد.کنندتأمين
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  6فهرست الزامات و اجزاء اصل 

توسعه و انتشار آمارها و  يد،تول يمدون برا روشن و يضوابط و ينقوان:  6-0الزام 

 دارد. دسترس عموم قرار وجود و در يمحصوالت آمار

مبناي  ،دهندگانکند پاسخروش استانداردي وجود دارد که تضمين مي .0

قانوني اجراي طرح آمارگيري و تمهيدات الزم براي حفظ محرمانگي 

 دانند.آوري شده را ميجمعهاي داده

هاي آماري مورد استفاده براي اطالعات در مورد منابع داده، مفاهيم و روش .0

 توليد، توسعه و انتشار آمارهاي رسمي در دسترس عموم قرار دارد.

 اطالعات در مورد استانداردهاي آماري در دسترس عموم قرار دارد. .۳

هاي آماري از قبل روششناسي، منابع داده يا تغييرات عمده در روش .4

 رساني شده است.اطالع

 شود.خط مشي انتشار با عموم مردم به اشتراك گذاشته مي .2

در صورت وجود دسترسي قبل از انتشار براي افراد خاص، اين موضوع اعالم  .6

 شود.مي

ر دسترس دمديريت واحد آمار  و دهيگزارش ،ها، برنامهضوابط ،: شرايط 6-0الزام 

 د.عموم قرار دار

استخدام و اخراج  و آمار ساي واحدؤهايي که براي انتصاب و برکناري ررويه .0

 کارکنان بايد در نظر گرفته شود، در دسترس عموم قرار دارند.

نحوه گزارش دهي و مذاکره با مقام دولتي مافوق در زمينه آمارهاي توليد  .0

 ت.سو براي عموم مردم شناخته شده ا شودومنتشرشده به خوبي تعريف مي
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اي به طور هاي پيشرفت دورههاي کاري واحدهاي آماري و گزارشاهم برنامه .۳

 گيرد.منظم در دسترس عموم قرار مي

 

بايد تضمين  سازمان آماري :(1)اصل  هادادهو امنيت  آماري محرمانگيتضمين 

ها، ادارات و ساير )افراد، خانوارها، شرکتکنندگان داده تأمينکند که حريم خصوصي 

ها ارائه خواهند داد، ها( محافظت خواهد شد و اطالعاتي که آنکنندگان دادهتأمين

شود. کاربران داخلي يا خارجي غيرمجاز، قادر به دسترسي به اشته ميدنگهمحرمانه 

م که مستقي اطالعاتيشوند. ها نخواهند بود و تنها براي مقاصد آماري استفاده ميآن

واحدهاي آماري و در نتيجه افشاي اطالعات فردي  يا غيرمستقيم باعث شناسايي

 شوند، بايد محرمانه تلقي شوند.مي

  1فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 : محرمانگي آماري توسط قانون تضمين شده است. ۲-0الزام 

قانون يا برخي تمهيدات رسمي روشن، جاري هستند که لزوم مديريت  .0

کنندگان داده را به تأمينمناسب اطالعات دريافت شده از پاسخگويان و 

 ها، بيان کرده است.منظور تضمين محرمانگي آماري و امنيت داده

فظ هاي مناسبي براي تضمين ح: استانداردها، راهنماها، اقدامات و رويه ۲-0الزام 

 محرمانگي آماري وجود دارند.

هاي مربوط به حفظ محرمانگي آماري در تمام فرآيند راهنماها و دستورالعمل .0

 شود.هاي آماري ارائه ميکسب و کار آماري، به تمام کارکنان سازمان
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هاي منظم و مداوم آموزشي براي همه اقدامات مناسب و همچنين برنامه .0

آماري وجود دارند تا تضمين شود که حريم  کارکنان در مورد مفهوم محرمانگي

 شود.خصوصي اطالعات ارائه شده حفظ مي

 ي،آمار ياز حفظ محرمانگ يناناطم ياقدامات الزم برا يبه منظور توسعه و اجرا .۳

 ايازهن ينوردن اآبر يبرا يسازمان يباتوجود دارد که ساختار و ترت يازهايين

 مناسب است.

هاي حفظ محرمانگي را امضا موافقت نامهکارکنان پس از استخدام خود،  .4

 کنند، که پس از اتمام همكاري با سازمان آماري نيز معتبر است.مي

داده ي اهداف تحقيقاتي يا آماري به خرد: براي کاربراني که برا ۲-۳الزام 

ا، هاي به منظور حفظ محرمانگي دادههاي سختگيرانهدسترسي دارند، پروتكل

 شود.اعمال مي

هاي محرمانه جهت اهداف علمي، شرايط دسترسي پژوهشگران به دادهبراي  .0

 واضح و روشني در قانون آمار يا ساير تمهيدات رسمي تعيين شده است.

ها در دادهخردهاي دسترسي به قوانين محرمانگي، کنترل افشاي آمار و رويه .0

 شود.تمام فرآيند کسب و کار آماري اجرا مي

داده را نظارت کرده تا هرگونه هاي خرده از مجموعهآماري، استفادهاي سازمان .۳

ها را شناسايي کنند )براي مثال ]نقض محرمانگي شرايط نقض محرمانگي داده

( و اقدامات اصالحي فوري براي رسيدگي به 42هاآماري[ از طريق انطباق فايل

 دهند.چنين وضعيتي انجام مي
 

 

 . ممكن استشود آماري ينقض محرمانگ تواند منجر بهي است که مييهااز راه يكي يلانطباق فا 42

ر د يانشده و پاسخگو يترعا يبه خوب آماري يحفظ محرمانگ ينقوان ي،اطالعات آمار يلدر چند فا

را  يانگوپاسخ يتبتوان هو يلدهاف يرسا يقاز طر هايلاس باشند اما با انطباق فاها ناشنيلتك تك فا
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براي هرگونه نقض عمدي محرمانگي آماري در نظر گرفته  هايي: تنبيه ۲-4الزام 

 شده است.

هاي اداري، کيفري و قانون يا ساير تمهيدات رسمي وجود دارد که مجازات .0

 سازد.انضباطي را براي نقض محرمانگي آماري مجاز مي

پذير اطالعات مربوط به تمهيدات رسمي که مجازات نقض محرمانگي را امكان .0

شود و در اختيار عموم قرار کارکنان به اشتراك گذاشته ميسازد با همه مي

 دارد.

مشي و اقدامات ها از طريق خطها و انتقال آن: امنيت و يكپارچگي داده ۲-2الزام 

 شود.مناسب تضمين مي

 خط مشي امنيت اطالعات، موجود و براي کارکنان شناخته شده است. .0

العات، اقدامات و فرآيندهاي مشي امنيت فناوري اطبه منظور پيروي از خط .0

للي الممناسب امنيت فيزيكي مطابق با بهترين تجارب و استانداردهاي بين

 داده را تضمين نمايد. ها و پايگاهوجود دارد تا امنيت داده

 شود.ها انجام ميهاي امنيتي منظم براي سيستم امنيتي دادهمميزي .۳

 شود.ي انتقال، نظارت ميهاها و کانالها به مخازن دادهتمام دسترسي .4
 

 

و درآمد  ينههز يلدر فا يآمار يبه منظور حفظ محرمانگ فرض شود نمونه وانداد. به عن يصتشخ

در  ينوجود داشته باشد. همچن يمهکد ب يلدحذف شده اما ف يمل و کد يخانوار، نام و نام خانوادگ

حذف  افراد ينام و نام خانوادگ ،يبدست آمده، به منظور حفظ محرمانگ يگريکه از منبع د يمهب يلفا

 يارتدر اخ يليفا يگري،کاربر از منبع د يموجود داشته باشد. فرض کن يمل دو ک يمهشده اما کد ب

اول از  يلفا 0صورت با انطباق  ينافراد وجود دارد. در ا يو کد مل يدارد که در آن نام و نام خانوادگ

انطباق  لهيبرده و سپس به وس يو درآمد پ ينهطرح هز يانپاسخگو يتواند به کد مليم يمهکد ب يقطر

 پاسخگو برسد. يبه نام و نام خانوادگ ي،کد مل يقسوم از طر يلبا فا
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هاي مناسب ها[ ارزيابي شده و رويهها، خطر رخنه ]در دادههنگام انتقال داده .2

 شود.براي حذف يا به حداقل رساندن رخنه اعمال مي

: ريسك شناسايي شدن هر يك از پاسخگويان ارزيابي و مديريت  ۲-6الزام 

 شود.مي

بين سطح قابل قبول ريسك شناسايي هر يك از پاسخگويان و قابليت استفاده  .0

 ها بايد تعادل برقرار باشد. از داده

 ريسكفرايندهاي مناسبي براي ارزيابي ريسك افشاي اطالعات حساس و  .0

ها، دادهريق انتشار عمومي آمارها و يا خردشناسايي هر يك از پاسخگويان از ط

 رسانيامنيت و اطالعمشي مورد استفاده مطابق با خط هايوجود دارد و رويه

 را به حداقل برسانند. ريسكاطالعات هستند تا اين 

حو شوند به نکار گرفته مييسك شناسايي بهرهايي که براي کاهش تمام رويه .۳

شوند و به عنوان بخشي از فراداده مرتبط با مجموعه داده مناسبي مستند مي

 گيرند.قرار ميآماري در دسترس عموم 

تواند منجر به رود و ميکار ميشناسايي به ريسكهايي که براي کاهش روش .4

 شود.از دست رفتن اطالعات شود به آگاهي کاربران رسانده مي

 

بايد تالش کند تا از کيفيت کار  سازمان آماري :(8عهد به کيفيت )اصل ضمين تت

نظم نقاط قوت و ضعف خود را يافته و مصورت سازمانخود اطمينان يافته و به

 و محصول را همواره بهبود بخشد.  فرآيندشناسايي کند تا کيفيت 
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  8فهرست الزامات و اجزاء اصل 

داراي خط مشي يا بيانيه تعهد به کيفيت است و در  سازمان آماري: 2-0الزام 

 دسترس عموم قرار دارد.

درباره تعهد به کيفيت آمار، در  سازمان آماريمشي، بيانيه يا پيام خط .0

دسترس عموم قرار دارد و دغدغه مشترك کارکنان در مورد کيفيت را 

کند. اين افزايش داده و همچنين به طور روشن به عموم کاربران منتقل مي

بر  مؤثر و بهينه 40هايخط مشي يا بيانيه شامل اطالعاتي درباره انتخاب

 برنامه کاري آماري است. 

و حداقل نسخه خالصه است  يفيتک يهادستورالعمل يدارا ماريسازمان آ .0

 .آن، در دسترس عموم قرار دارد

 کند.، فرهنگ بهبود مستمر را ترويج مي سازمان آماري: 2-0الزام 

 شوند.شناسي و فرآيندها به طور منظم مستند ميروش .0

 شود. ها مبادله ميو بين آن هاي آماريسازمانتجارب موفق آماري در درون  .0

هايي وجود دارند تا اطمينان حاصل شود مستندات الزم درمورد کيفيت، رويه .۳

 شوند. روزرساني ميبه طور منظم به

طرح تضمين کيفيت يا ساز و کار مشابهي وجود دارد که استانداردهاي کاري،  .4

تعهدات رسمي )مانند قوانين و مقررات داخلي( و اقدامات کنترل کيفيت را 

ها را نظارت و ارزيابي کند و از خطاها پيشگيري کرده و آن توضيح دهد تا

 فرآيند توليد آمار کنترل شود. 
 

 

40 Trade-offs 
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ها و اقدامات تضمين کيفيت فرآيندروزرساني مستندسازي براي تسهيل در به .2

ها يا الگوهاي بندي و فرمهاي کاري، برنامه زمانبه روشي منسجم، از برنامه

 شود.مياستاندارد استفاده 

عنوان مبنايي بهمديريت کيفيت آمارهاي رسمي از چارچوب  سازمان آماري .6

 کند.ها( اسنفاده ميارزيابي و ساير ارزيابي -براي ارزيابي منظم کيفيت )خود

، ISO-7222، استاندارد TQMهاي عمومي کيفيت مانند ها يا چارچوبسيستم .۲

 گيرد.فاده قرار مي، مورد استمارهاي رسميآچارچوب مديريت کيفيت  همراه با

المللي نظير سيستم آماري اتحاديه اروپا هاي ملي و بينهاي جديد سازمانروش .2

(ESS) شود.طور مناسب دنبال ميدر زمينه کيفيت به 

داراي بدنه يا واحد خاصي است که مسئول مديريت  سازمان آماري: 2-۳الزام 

هاي الزم براي ايفاي اين کيفيت يا هماهنگي مديريت کيفيت است و از حمايت

 نقش برخوردار است.  

واحد يا گروهي از مشاوران، مسئوليت مديريت  کميته کيفيت،مدير کيفيت،  .0

 کيفيت را بر عهده دارند.

طور منظم ها ايجاد و جلسات بهيت دادهکارگروهي در سازمان در زمينه کيف .0

 شود.برگزار مي

 گيردطور منظم با مديريت مورد بحث قرار ميمسائل مربوط به کيفيت به .۳

 طور مثال در جلسه ساالنه بررسي کيفيت()به

 نند.بي، درباره مديريت کيفيت آموزش ميي ايران: کارکنان نظام ملي آمار2-4الزام 
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 آماريبراي اطمينان از آگاهي کارکنان در مورد خط مشي کيفيت سازمان  .0

کارگيري چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام ملي آمار ه)شامل ب

هاي توسعه و آموزش ايران( و همچنين درك چگونگي تضمين کيفيت، برنامه

 وجود دارد.

 به کيفيت مان آماريسازبراي تأکيد بر تعهد کارمندان  برنامه آگاهي بخشي به .0

 .وجود دارد گردهمايي و انجام تبليغات()مانند برگزاري 

سازي مديريت کيفيت تعريف شده و در هايي براي پياده: دستورالعمل2-2الزام 

 دسترس عموم قرار دارد.

 اند که:سازي مديريت کيفيت تهيه شدههايي براي پيادهدستورالعمل .0

 دهند؛توضيح ميهاي کيفيت را اصول و چارچوب 

  کل فرآيند آماري را توضتتتيح داده و مستتتتندات مرتبط با هر مرحله از

 کند؛توليد را شناسايي مي

 هاي نظارت بر کيفيت هر مرحله از فرآيند توليد آمار را توصتتتيف روش

 کند؛مي

 هاي ارزيابي کيفيت مربوط به مراحل اصتتتلي توليد، شتتتامل شتتتاخص

 کند.نبع را شناسايي ميهايي براي ارزيابي داده مشاخص

شناسي و کتابچه راهنما در زمينه تجربيات ها، راهنماهاي روشدستورالعمل .0

 توصيه شده براي تضمين کيفيت، در دسترس عموم قرار دارند.

ها )از جمله استفاده از آوري دادهساز و کارهايي براي تضمين کيفيت جمع .۳

 ها وجود دارد.دادههاي اداري و ساير منابع داده( و ويرايش داده
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طور مرتب هايي در زمينه کيفيت بروندادهاي آماري به: شاخص2-6الزام 

اي هفرآيندگيري، نظارت و منتشر شده و براي بهبود کيفيت محصوالت و اندازه

 شوند.آماري دنبال مي

نظرات توليدکننده و هم کاربر را تأمين کند، هاي کيفيتي که هم نقطهگزارش .0

 شوند.روز رساني ميطور منظم بهمناسب منتشر شده و به تهيه و بطور

گيري و نظارت تعريف، اندازه، هاي کيفيت براي پيگيري و بهبودشاخص .0

 اند از:هاي کيفيت عبارتاي از شاخصشود. نمونهمي

 سانه ارجاعات داده سايت، ها،شده در ر سنجي  تعداد بازديد از  نتايج نظر

 )مناسبت(از رضايت کاربران 

 )انحراف استاندارد و ساير معيارهاي درستي، نرخ پاسخ )درستي 

 )تعداد و اندازه تجديدنظرها )قابليت اعتماد 

 هنگام بودن(فاصله زماني پايان دوره مرجع و تاريخ انتشار آمار)به 

 موقع بودن(نرخ آمارهاي منتشر شده در موعد مقرر )به 

 (وييبار پاسخگنامه )مدت زمان تكميل پرسش 

 .شونديم بررسي ايطور دورهبه يآمار يندهايو فرآ آماري محصوالت: 2-۲الزام 

زان شود تا ميمي بررسياي طور دورههاي کليدي بهفرآيندکيفيت محصوالت و  .0

 المللي ارزيابي شود.هاي داخلي و استانداردهاي بينپايبندي به دستورالعمل

ز داخل و هم از خارج سازمان که در آن هم کارشناساني ا بررسيهاي تيم .0

 شود.توانند شرکت کنند، ايجاد ميمي سازمان آماري

ه دهند، در زمينکيفيت را انجام مي بررسيکه  سازمان آماريکارشناسان داخلي  .۳

 اند.ها و ابزارهاي بازرسي آموزش ديدهروش
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بندي زمانکيفيت، تعريف و برنامه  هايبررسياقدامات اصالحي حاصل از نتايج  .4

 شود.ها تهيه ميبراي اجراي آن

 شود.مطلع مي بررسيمنظور پيگيري اقدامات اصالحي، از نتايج مدير ارشد به .2

توليدکننده آمار با  آماري اصليبراي شناسايي تجربيات موفق، فرآيندهاي  .6

 شود.محك زده مي هاي آماريسازمانساير  هاي آماريفرآيند

 مراحل مختلف توليد آمار مطابق باهايي براي نظارت و مديريت کيفيت رويه .۲

GSBPM .وجود دارد 

ازنه شوند )مانند موموازنه بين ابعاد کيفيت، به طور سيستماتيك بررسي مي .2

 ها(.هنگام بودن و هزينهبين درستي، به

 سيبررالمللي(، هاي بينکارشناساني خارج از مجموعه )همچنين از سازمان .7

هاي کليدي آماري )مانند حوزه بررسيدهند، مانند ميکيفيت را انجام 

ها المللي پول در زمينه رعايت استاندارها و دستورالعملهاي صندوق بينگزارش
40ROSC هاي ، بازرسي4۳يانهمتاتوسط  بررسيديگري نظير هاي بررسي( و يا

 اي.هاي دورهبازنگري و بيروني

 يارآم يندهايمحصوالت و فرآ يفيتکدر زمينه  يسكر يلو تحل يهتجز: 2-2الزام 

.شوديانجام م ،مهم

مونه، عنوان نمديريت ريسك و مديريت کيفيت با هم بسيار هماهنگ هستند )به .1

از طريق اتخاذ ترتيبات سازماني و برگزاري جلسات منظم در صورت متفاوت 

 بودن مسئول اين دو فعاليت(.

 

 

40 Reports on the Observance of Standards and Codes  
4۳ Peer review 
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مديريت کيفيت آمارهاي ها و اصول مندرج در چارچوب ريسك مربوط به توصيه .0

عنوان نمونه، عدم استقالل يا نقض محرمانگي(، مورد تجزيه و تحليل )بهرسمي 

صول[ انجام اقرار گرفته و در صورت نياز، اقدامات الزم براي بهبود انطباق ]با 

 شود.مي

تجزيه و تحليل ريسك با توجه به کيفيت مراحل مختلف توليد آمار، مطابق با  .۳

GSBPM شود.انجام مي 

تجزيه و تحليل ريسك با توجه به کيفيت محصوالت آماري مهم مانند آمارهاي  .4

 (CPI)کننده هاي ملي و شاخص قيمت مصرفجمعيت و سرشماري، حساب

ي )که بر اساس خطا بيان شود )مانند ريسك پايين بودن درستانجام مي

 پذيري(هنگام نبودن و مقايسه ناشود(، بهمي

 

مالي، فناوري و امكانات در دسترس انساني، منابع  :(9کفايت منابع )اصل تضمين 

ه رفع نيازها ب از نظر کيفي و کّمي مناسب و متناسب بوده و برايبايد  سازمان آماري

 آمارها کافي باشند. انتشارمنظور توليد، توسعه و 

 9الزامات و اجزاء اصل فهرست 

هاي فعاليت اجراي فناوري موجود، براي و نيروي انساني مالي، : منابع7-0الزام 

 هاي توسعه کافي است. آماري و برنامه

به منظور استفاده بهينه ازمنابع موجود، راهبرد بسيج منابع )استفاده  .0

 است. موجود NSDSحداکثري از منابع( نظير 

 است. قابل اجرا ساالنه عملياتي برنامه ،موجود منابع به توجه با .0
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 ها(ها )انساني و ساير هزينههزينه توليد آمار، از مرحله هر انجام از پس .۳

 شود.مي گيرياندازه

 در دسترس منابع از بهينه استفاده مديريت، و ريزيبرنامه : هدف اصول7-0الزام 

 .است

 رود.کار ميبه کارايي افزايش اطالعات براي آوريفن .0

استانداردسازي، از  ها،جويي در هزينهکارايي و صرفه به منظور افزايش .0

 مي شود. استفادهيكپارچگي و اتوماسيون توليد و انتشار آمارها 

 شود. بازنگري مي آماريهاي کارگيري منابع در سازمان: به7-۳الزام 

متمرکز نظارت شده و  صورت به منابعهاي مربوط به استفاده از نماگرهاي .0

 .شوندمي گزارش مديريت به منظم طور به

ه هاي تعيين شده بها و رويهدستورالعمل بر اساس انساني استفاده از منابع .0

 و دعملكر تخصيص، شامل ارزيابي .گيرندمي قرار ارزيابي طور ساالنه مورد

 شود.مي کارکنان آموزشي نيازهاي

 شود.طور منظم انجام ميو ميزان رضايت کارکنان بهنظرسنجي از نظرات  .۳
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 ،توليدکنندگان آمار، براي توليد :يندهاي آماريآفرمديريت  -2حوزه 

هاي آماري از استانداردها، رهنمودها و فرآيندو انتشار آمارهاي رسمي بايد در توسعه 

ه نوآوري در اين زمينکه از کنند، ضمن آنطور کامل پيروي المللي بهت بينتجربيا

 ، موجبخوب و کارآ يريتمد سازمان آماري بهشهرت عالوه بر اين،  کنند.استفاده مي

کارايي تضمين »، «شناسي مطمئنروشتضمين »شود. اعتبار آمارها مي يشافزا

اصول « مديريت بار پاسخگويي»و « هاي آماري مناسبرويهتضمين »، «هزينه

 هستند که در اين حوزه بايد تضمين شوند.  مرتبطي

 يد و توسعهدر تول يدبا يآمار سازمان :(10شناسي مطمئن )اصل روشضمين ت

 ينبهتر ياها بر استانداردها، دستورالعمل يمبتن يآمار يهاشناسي، از روشهاآمار

 استفاده کند. الملليتجربيات بين

 10فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 با سازمان آماري از سوي شده کارگرفتهبه هايشناسي روش: 02-0الزام 

 داشته و مطابقت مناسب هايشيوه و المللي و ملي، رهنمودهابين استانداردهاي

 .شوندمي بازنگريصورت نياز در شده و بررسي منظم طور به

هاي آماري مطمئن، کارگيري روشساختارهاي سازماني براي توسعه و به .0

 نيازها است.متناسب با 

حوزه 
سه

آماريمديريت فرآيندهاي
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سازمان دهي وجود دارد که براي مديريت هاي بازنگري و گزارشفرآيند .0

 دفرآينشناسي مطمئن در کارگيري روش، امكان اطمينان از اتخاذ و بهآماري

 کند.توليد را فراهم مي

 ساير و اداري هايداده از استفاده و هاي آمارگيريطرح هايشناسيروش .۳

 شوند.مي ارزيابي ايدوره صورت به داده منابع

 است.« شناسي مطمئنروش»گيري بر اساس طرح نمونه .4

 شود.ريزي و اجرا ميپاسخي، برنامههاي پيگيري مناسب براي بيرويه .2

شناسي مطمئن هاي جانهي بر اساس روشهاي ويرايش آماري و روشرويه .6

 است.

عنوان نمونه توليد آمار )به فرآيندهاي آماري در هنگام استفاده از مدلبه  .۲

دقت مورد بررسي قرار گرفته هاي مدل بهبراي تعديل فصلي(، اعتبار فرض

 شود.مي و تأثير آن بر برآوردهاي نهايي ارزيابي

هاي مورد استفاده توسط همكاران بيروني )مانند دفاتر ، روشسازمان آماري .2

 . کندد آمار را ارزيابي ميها و تولياستاني، پيمانكاران( براي گردآوري داده

کارکنان واجد شرايط را به خدمت گرفته و براي بهبود سازمان آماري : 02-0الزام 

 هاي منظمي دارد.ها برنامهشناسي آنهاي روشو ارتقاء دانش و مهارت

 و وندشمي استخدام مرتبط رشته تحصيلي با مطابقسازمان آماري  کارکنان .0

 برخوردار هستند.  الزم از شرايط

و  يليمدارك تحص يلي،تحصسابقه براساس  سازمان آماريکارکنان  .0

 شوند.يم به خدمت گرفته ياتشانتجرب
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هاي سازماني مرتبط با توليد آمار الزامات شرايط شغلي براي همه پست .۳

 مشخص شده است. 

شناسي کارکنان، روز رساني دانش روشيادگيري و بهبراي تضمين  .4

 توسعه و آموزش وجود دارد. هاي برنامه

شود تا بتوانند از منابع جديد روز ميطور مرتب بهبه کارکنان هايمهارت .2

 . اشندبسادگي قادر به تغيير شرايط داده و ابزارهاي جديد استفاده کنند و به

 الملليبين يا ملي هايهمايش در يا/ و آموزشي هايدوره در کارکنان حضور .6

 .شودمي مربوط تشويق

 ،اطمينان قابليت و دقت به توجه با را هاداده منبع بايدسازمان آماري : 02-۳الزام 

 .نمايند انتخاب الزم مالحظات ساير پاسخگويي و بار ها،هزينه بودن، موقعبه

هاي ها و سرشمارياستفاده از منابع داده جايگزين، از جمله آمارگيري .0

 طور مداوم ارزيابير منابع داده بهيا ساي« دادهمه»هاي اداري، موجود، داده

 شود.مي

 ها بايدداده کيفيت ها،داده منابع ساير يا اداري هايداده از استفاده هنگام .0

 بايد اداري، هايداده از استفاده هنگام آل،ايده حالت در .شود ارزيابي

 :که اطمينان حاصل شود

 است.  سازگار آماري با الزامات بروندادهاي )ثبتي( جامعه آماري 

 ها مناسب هستند.بنديطبقه 

 .مفاهيم اساسي مناسب هستند 

 روز هستند.ها کامل و بهثبت 

 تعريف درستي به گيرياندازه هايواحد و است کامل جغرافيايي پوشش 

 .اندشده شناسايي يا
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 هايچالشبايد  ،(دادهمه مانند) داده منابع ساير از استفاده هنگام .۳

 صحت و و آماري جامعه با خصوص موارد مرتبط شناسي خاص بهروش

 .شوند گرفته نظر در هاييداده چنين ناپايداري

 و ارزيابي صورت مكرري بهگيرهاي آمارهاي طرحچارچوب و ها: ثبت02-4الزام 

 .شونداصالح مي

صحت پوشش  از اطمينان براي طرح آمارگيري چارچوب روزرسانيبه در .0

 .دارد وجود سيستماتيك رويكرد هدف، جامعه

صورت هاي مناسب جامعه آماري بههاي آمارگيري چارچوببراي همه طرح .0

 شود. روزرساني ميمنظم به

براي ارزيابي و بهبود کيفيت چارچوب )مخصوصا پوشش چارچوب و کيفيت  .۳

هاي تماس ]با واحد آماري مانند شماره تلفن، آدرس و پست متغير

ي چارچوب )متغيرهاي مورد استفاده در طرح الكترونيك[( و اطالعات کمك

آمارگيري استفاده  هايآوري شده در طرحگيري(، از اطالعات جمعنمونه

 شود. مي

 انتشار وتوسعه  ،ها و ترويج نوآوري در توليد: به منظور بهبود روش02-2الزام 

 کند.مي همكاري علمي جامعه با سازمان آماري آمار، 

 آوري )برايشناسي و فنهاي روشپيشرفت مورد در بحث و تبادل نظر براي .0

از طريق  سازمان آماريگيري کامل از منابع جديد داده(، مثال در بهره

علمي  جامعه ها بادورهيا  آموزش هاي کاري وگروه ها،کارگاه ها،همايش

  کند.همكاري مي



 چارچوب مدیریت كيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ایران .......................  ۲4

 

 طشراي شايسته و واجد کارکنان مبادله و همكاري مورد در علمي سساتؤم با .0

 شود.توافقاتي انجام مي

شناسي با همكاران خود در سطح کارکنان در مورد موضوعات روش .۳

 کنند.مي همكاريالمللي بين

 براي المللي و بين ملي مرتبط هايهمايش در منظم ارائه و از مشارکت .4

 .شودمي حمايت تجربيات و دانش تبادل

 ملي و مشابه يدادهايرو يا و آموزشي هايکارگاه سمينارها، ها،همايش .2

 سازماندهي سازمان آماري توسط علمي جامعه مشارکت المللي بابين

 شود.مي

 

و کارا از  مؤثرهاي آماري بايد استفاده سازمان :(11هزينه )اصل  -کاراييتضمين 

ها بايد بتوانند ميزان تحقق اهداف تعيين شده، منابع در دسترس را تضمين نمايند. آن

آمارها را  توليدحصول نتايج با هزينه معقول و همسو بودن نتايج با اهداف اصلي 

 توضيح دهند. 

 11فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 دشومي تحليل و تجزيه و گيرياندازه آمارها هر يك از توليد هاي: هزينه00-0الزام 

آماري را  فرآيندهاي يا هاکارا بودن هزينه فعاليت دارد که وجود ساز و کارهايي و

 کند.تضمين مي

سيستمي براي ثبت هزينه و زمان صرف شده براي همه محصوالت وجود  .0

هاي اصلي را داشته ورد زمان مورد استفاده در فعاليتآدارد و بايد امكان بر

 باشد.
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 هشد به خوبي مستند فرآيند توليد از مرحله هر در آمارها توليد هايهزينه .0

 بررسي و تحليل مورد منظم طورمنظور ارزيابي اثربخشي توليدات، بهبه و

 .گيرندمي قرار

ام فايده انج-ها، تحليل هزينهها و کيفت دادهبراي تعيين تعادل بين هزينه .۳

 شود. مي

 شود. هاي آمارگيري ارزيابي ميهاي هر يك از طرحوضعيت کارايي هزينه .4

 بررسيآوري شوند، ضرورت هريك از متغيرهاي طرح آمارگيري که بايد جمع .2

 شود. ميو تأييد 

بررسي مستمري وجود دارد تا به اين موضوع بپردازد که آيا هر برنامه  فرآيند .6

هاي اعالم خاص همچنان در بهترين حالت کارايي هزينه قرار دارد تا نياز

 شده را برآورده سازد.

 شوند که هزينه و زمان کدگذاري ونحوي طراحي ميابزارهاي گردآوري به .۲

 ويرايش را کاهش دهند.

هايي براي ارزيابي و توجيه تقاضاي آمارهاي جديد با توجه به : رويه00-0الزام 

 ها وجود دارد. هزينه توليد آن

شناسي ت شده و با توجه به روشطور منظم ثبجديد به آمار براي تقاضا .0

شود. هاي مرتبط توسط کارشناسان آمار ارزيابي ميپيشنهادي و هزينه

 کاربران و ازتقاضاي مذکور توسط مديريت بر مبناي اطالعات دريافت شده 

 گيرد.نفعان مورد بررسي قرار ميدر همكاري با ساير ذي
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امكان استفاده  بررسي رايب ساز و کارهايي جديد، هايداده آورياز جمع قبل .0

مورد نظر، وجود  کيفيت و اهداف بر تأثير حداقل با موجود ايداده از منابع

 دارد.

 شود.مي انجام فايده-هزينه براي توليد آمار جديد تحليل .۳

محصوالت آماري  به توليد هر يك از نياز تداوم ارزيابي هايي براي: رويه00-۳الزام 

آيا آزادسازي بخشي از منابع از طريق توقف توليد  مشخص شود که تا دارد وجود

 پذير است.امكان برخي آمارها

محصوالت آماري توسط مديران  همه سودمندي مورد منظم در مذاکرات .0

 ايجنت مانند کاربران از دريافتي اطالعات اساس بر شود. اين مذاکراتانجام مي

 .باشدمي نيز کاربران رضايت نظرسنجي

هاي آماري براي محصوالت آماري مختلف از جمله پايگاه دادهاستفاده از  .0

 گيرد.قرار مي ها مورد بررسي و ارزيابيارزيابي مناسب بودن آن

ها باره احتمال توقف توليد محصوالت آماري مطلع شده و با آننفعان درذي .۳

 شود.مشورت مي

عات و ارتباطات هاي آماري از فناوري اطالفرآيند: براي بهبود عملكرد 00-4الزام 

 شود. مدرن استفاده مي

هاي توليد به طور فرآيندمناسب وجود دارد و براي بهبود کارايي  ITراهبرد  .0

 شود. روز ميمنظم بازنگري و به

روز بررسي و به منظم طورافزاري بههاي سختو زيرساخت ITمعماري  .0

 شود.سازي شناسايي ميشوند و امكان نوآوري و مدرنمي
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ا، هداده ويرايش کدگذاري، آمايي،مانند داده) هاي تكراريفرآيندها و تفعالي .۳

انجام خودکار صورت به امكان صورت در( هاها، تبادل دادهاعتبارسنجي داده

 .شوندمي بازنگري مرتب طور به و شده

 تجميع وجود دارد و امكان IT شناسي و واحد متمرکزروش متمرکزواحد   .4

 کنند.مي ها را فراهمگذاريسرمايه و منابع

هاي اداري هاي بسيار جدي براي افزايش قابليت استفاده از داده: تالش00-2الزام 

 شود.توليد آمار، انجام مي منابع داده درساير و 

هاي اداري و ساير سازمان آماري، براي دستيابي و حفظ دسترسي به داده .0

گذاري اقدام رت لزوم، از طريق قانونمنابع داده براي اهداف آماري، در صو

 کند.مي

هاي ارائه خدمات يا نامهطور مثال، موافقتاقدامات و تمهيدات مناسب )به .0

هاي اداري و ساير گردآورندگان داده دارندگان دادهقوانين ملي( با مالكان يا 

 ها،هداد به دسترسي با رابطه ويژه درشود، بهروز ميدر نظر گرفته شده و به

 ساير موضوعات مرتبط. و هافراداده ها وداده جريان

هاي اداري موجود بايد قبل از اقدام براي هر آمارگيري جديد، منابع داده .۳

 شوند.ارزيابي 

ها، ها ضمن تضمين امنيت دادهسازي آنهاي يكپارچهها و روشداده اتصال .4

 شوند. طور جدي دنبال ميبه

 آمار براي توليد و ساير منابع داده که اداري هايداده کيفيت هايگزارش .2

همكاري مالكان و دارندگان  با سازمان آماري توسط شوند،مي استفاده رسمي

 شود.تهيه مي هاداده
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ي توليد آمار را تعريف هاي استاندارد و يكپارچه، نظامسازمان آماري: 00-6الزام 

 کنند.کرده، ترويج داده و اجرا مي

سوي سيستم استانداردتر و راهبردهايي براي حرکت بهن آماري سازما .0

 .است تر براي توليد آمار ايجاد کردهيكپارچه

اي که باعث افزايش اثربخشي و شدههاي استاندارد حلراهسازمان آماري  .0

 کنند.شوند را ترويج کرده، به اشتراك گذاشته و اجرا ميکارايي مي

استانداردها و ابزارهاي  اساس برسازمان آماري آماري  کار و کسب معماري .۳

 .است SDMX و GSBPM، 44GAMSO، 42CSPA مانند الملليبين

 

 هايپايه ا،و کار مؤثر يآمار يهايهرو :(12مناسب )اصل  آماري هايرويهتضمين 

 اجرا شوند.  يآمار يدتول يرهدر کل زنج يدو با کنندرا تقويت مي يفيتک

 12اجزاء اصل فهرست الزامات و 

 شوند. هاي آماري پيش از اجرا آزمايش ميفرآيند: 00-0الزام 

کسب و کار آماري  فرآيندعنوان بخشي از مرحله ساخت مدل آزمايش بهراهبرد  .0

 شود. در نظر گرفته مي

هاي  ها مانند سيستمآوري دادهآمايي و لوازم و ابزارهاي جمعهاي دادهرويه .0

 اطالعات خصوصي، آزمايش سادگي و حداقل نفوذ درالكترونيكي براي تضمين 

 گيرد )در صورت لزوم(.شده و تعديالت الزم پيش از اجرا صورت مي

 

 

44 Generic Activity Model for Statistical Organizations )مدل عمومي فعاليت در سازمانهاي آماري( 
42 Common Statistical Production Architecture )معماري مشترك توليد آماري( 



 ۲7..................................................... يرسم يآمارها تيفيك تیریساختار چارچوب مد

 

 آزمونشوند )مانند: پيشهاي مناسب آزمايش مينامه آمارگيري با روشپرسش .۳

 هاي تمرکز و غيره(.نامه، گروهپرسش

کارگيري، پيش از به هاهاي اداري يا ساير دادههاي گردآوري دادهسيستم .4

 شوند.آزمايش مي

ها، پيش از اجراي واقعي )درصورت لزوم و امكان هاي پردازش و کار با دادهرويه .2

 گيرد. و ضرروت( آزمايش و تعديالت الزم صورت مي

 د.شوتوليد در نظر گرفته شده و تأييد مي فرآيندنتايج آزمايش در اجراي  .6

 هايفرآينديك منبع يا بيشتر، کيفيت ها از سازي دادهدر صورت يكپارچه .۲

 شوند. مي بررسياتصال رکوردها، 

طور منظم بررسي و در هاي آماري به خوبي ايجاد شده و بهفرآيند: 00-0الزام 

 . 46شوندصورت لزوم بازنگري مي

ر هايي دهمراه توصيههاي مستند بهها و دستورالعملتوليدکننده آمار داراي رويه .0

هاي مناسب براي استفاده در مراحل مختلف فرايند توليد شناسيزمينه روش

 آمار است.

 باشد. GSBPMمستندسازي فرايند توليد آمار بايد مطابق با  .0

 شود.وجود دارد و از آن پيروي ميمشي خط ،ها و آمارهابراي بايگاني داده .۳

 شود.المللي استفاده ميشده بينهاي آماري از فنون آماري شناختهدر رويه .4

 

 

)تضمين کارايی هزينه( نيز مالحظه  00مطمئن( و اصل شناسي تضمين روش) 01در اين رابطه، اصل  46 

  شود.
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ها، به منظور شناسايي مشكالت بالقوه، خطاها و اختالفات براي تمام منابع داده .2

ها مورد بررسي شده و کدگذاري اشتباه(، دادههاي گمهاي پرت، داده)مانند داده

 گيرند.و اعتبارسنجي قرار مي

ديده و صورت يك فرايند خودکار، گروهي کدگذار آموزشبه هنگام کدگذاري .6

تأييد کدهاي تخصيص يافته و رسيدگي به موارد بدون کد در نظر ماهر براي 

 شود.گرفته مي

آوري ها به عنوان بخشي از ارزيابي کيفيت جمعتأثير ويرايش و جانهي داده .۲

 شود. ها تحليل ميداده

اند که امكان و نحوي طراحي و تنظيم شدههاي آماري بههاي دادهتمام پايگاه .2

هاي يكتا براي واحدهاي آماري  ا را با استفاده از شناسههداده اتصالتسهيل در 

 شود.ها تضمين ميکه محرمانگي و امنيت دادهسازند، ضمن آنفراهم مي

براي  هاي اداري و ساير منابع دادهاز داده مؤثرهايي براي استفاده : رويه00-۳الزام 

 .4۲اهداف آماري موجود است

هاي اداري و از ابزارها و راهنماهايي براي ارزيابي کيفيت داده سازمان آماري .0

 کند.استفاده مي ساير منابع داده

آوري، پردازش و تحليل براي جمع 42هاي کاربرديهاي مناسب و برنامهفرآيند .0

 شوند. اي توسعه داده شده و اجرا ميهاي اداري و ساير منابع دادهداده

را از هر سازمان آماري ها، ي اداري و ساير منابع دادههامالكان و دارندگان داده .۳

 کنند. توليد داده مطلع مي فرآيندگونه تغيير ايجاد شده در 

 

 

 )کارايي هزينه( نيز مالحظه شود. 00در اين رابطه، اصل  4۲ 
42 application 



 20..................................................... يرسم يآمارها تيفيك تیریساختار چارچوب مد

 

سازمان ها در دسترس هاي اداري و ساير منابع دادههاي مربوط به دادهفراداده .4

ها، پوشش بنديها شامل تعاريف و مفاهيم، طبقهقرار دارد. اين فراداده آماري

 هاي کيفيت است.ر مقايسه با جامعه هدف و ساير جنبهد

هاي اداري و ساير دهنده نحوه مطابقت دادهمستنداتي موجود است که نشان .2

 مفاهيم و پوشش است.  ،منابع داده با الزامات آماري نظير تعاريف

 کنند. هاي شفاف پيروي مينظرهاي آمارها از استانداردها و رويه: تجديد00-4الزام 

المللي و ملي هاي بينو توصيهشي تجديدنظر که مطابق استانداردها مخط .0

 شود.رساني عمومي مياست، وجود دارد و اطالع

 . شوندداشته و اجرا ميبراي انجام تجديدنظر، راهنماهاي الزم وجود  .0

هايي همراه است که توضيحات تجديدنظرهاي آمارهاي منتشر شده با فراداده .۳

 کند. الزم را بيان مي

دهنده ميزان و نوع تجديدنظرها براي بهبود تجديدنظر، نماگرهاي نشان .4

 شوند. محاسبه و ارزيابي مي

هاي مختلف آماري در تمام فرآيندها و ها و مستندسازي روش: فراداده00-2الزام 

اك به اشتر نفعانبراي استفاده ذيها به طور مناسب مديريت شده و فرآينداحل مر

 .47شوندگذاشته مي

د مشي وجوتوليد آمار، خط فرآيندهاي مرتبط با در زمينه مستندسازي فراداده .0

 دارد.

 

 

 ها( نيز مالحظه شود.)مديريت فراداده 01در اين رابطه، اصل  47
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 شود.مي اجرا هاروز رساني فرادادهو استانداردهاي نگهداري و به خط مشي .0

 شود. ميصورت موازي انجام ها بههاي مرتبط با آنهيه آمارها و فرادادهت .۳

شوند که امكان باز توليد نحوي مستندسازي ميها و فرايندهاي آماري بهروش .4

 آورد.وجود ميتمام فرايند توليد آمار را به

  GSBPMکسب و کار آماري مطابق  فرآيندها در تمامي مراحل فراداده .2

  شوند.ها ذخيره ميظام مديريت فرادادهن استخراج و در

 

ي کنندهها که تأمينافراد، خانوارها و کارگاه :50(12مديريت بار پاسخگويي )اصل 

شود، ها تهيه و توليد ميآن هايدادهبر اساس  ها هستند و محصوالت آماريداده

 هاهآوري دادها و اطالعات هستند. نياز به جمعکنندگان اصلي در کيفيت دادهمشارکت

حفظ  هايفرآيندبايد با هزينه توليد و بار پاسخگويي در تعادل باشد.  و توليد آمار

بار تر ها و مديريت فعاالنهگان دادهکنندهارتباطات مناسب با هر يك از تأمين

  گويي براي بهبود کيفيت، ضروري هستند.پاسخ

 12فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 به از پاسخگو، محدود شده درخواست اطالعات جزئيات و : محدوده0۳-0الزام 

 .است ضروري موارد

پيش از پيشنهاد اجراي يك طرح آمارگيري جديد، دسترسي و مناسب بودن  .0

هاي اداري و يا ساير منابع داده، داده هاي آمارگيري موجود وهاي طرحداده

 گيرد.  صريحا مورد بررسي قرار مي

 

 

 يا يريآمارگ يهاطرح ياجرا يخود را ط يهااست که داده ييهااصل مربوط به سازمان ينمفاد ا 22

 .کننديم يگردآور يسرشمار
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هاي درخواستي  قبل از اجراي يك طرح آمارگيري جديد، امكان توليد داده .0

 هايبا بار پاسخگويي کمتر، از طريق تغييرات جزئي و يا اصالح طرح

يك طرح بين طرح آمارگيري جديد با  اتصالآمارگيري موجود يا برقراري 

 گيرد.آمارگيري موجود )نظام آمارگيري يكپارچه(، مورد بررسي قرار مي

آوري هر قلم داده يك طرح آمارگيري توضيح داده شده و توجيه جمع .۳

 شود. مي

هاي آوري شده در طرحهاي جمعبا داده اي کهقلم داده آوري هرجمع .4

 شودآوري مياست، تنها در صورتي جمع مشابه يا آمارگيري ديگر يكسان

 ها ضرورت داشته باشد. داده اتصالسنجي يا امكان که براي صحت

هايي از اطالعاتي هاي آمارگيري و يا بخشدر صورت امكان، اطالعات طرح .2

هاي اداري در آوري شوند از ثبتهاي آمارگيري جمعکه بايد در طرح

 شوند. دسترس، استخراج يا دريافت مي

يفيت و در ک يهااز شاخص يادر مجموعهگيري شده و بار پاسخگويي اندازه .6

 شود. هاي کيفيت گنجانده ميگزارش

هايي به منظور ارتقا ارزش و ترويج کاربرد آمار براي : ساز و کار0۳-0الزام 

 پاسخگويان وجود دارد. 

آمارگيري هاي اطالعاتي حاوي اطالعات مهم و ضروري در مورد طرح بسته .0

دهد، در اختيار پاسخگويان قرارداده که ارزش آمارهاي رسمي را شرح مي

 شود.مي

هاي نهايي يا نتايج سرشماري يا طرح آمارگيري گزارش ،به پاسخگويان .0

 شود. اند، ارائه مياي که در آن مشارکت داشتهنمونه
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 افزايش کار براي و کسب و حاميان مدارس اجتماعي، هايگروه از ابتكارات .۳

 شود.ميرسمي، استفاده  آمار از ارزش آگاهي

محصوالت الكترونيكي که اطالعات آماري ضروري را در اختيار کسب و کارها  .4

دهند، توسعه داده شده و اين محصوالت با اقدامات و اشخاص قرار مي

 کنند. هاي اجتماعي و پاسخگويان، رواج پيدا ميابتكاري در ميان گروه

هاي آمارگيري و طرحمشارکت در  يجترو يبرا ياجتماعي هارسانه .2

 يرند.گيمورد استفاده قرار مها سرشماري

هاي استاندارد براي دريافت منظم بازخورد از پاسخگويان و پاسخ به شيوه .6

 ها وجود دارد.هاي آنها و شكايتدرخواست

گيري براي هاي آماردر طرح ITگيري از هاي مطمئن شامل بهره: روش0۳-۳الزام 

 گيرد. مورد استفاده قرار مي ييکاهش يا توزيع بار پاسخگو

کردن اندازه نمونه الزم در دستيابي گيري مناسب براي حداقلاز فنون نمونه .0

 شود. به ميزان دقت مورد نظر استفاده مي

اي انجام مي شود که بار اي به گونههاي آمارگيري نمونههماهنگي در طرح .0

 پاسخگويي بين پاسخگويان توزيع شود. 

مانند )سب با شرايط پاسخگويان متناها و آوري دادههاي متعدد جمعشيوه .۳

 شود.به آنان ارائه مي (هاي آمارگيري الكترونيكيطرح

روز و سال )براي پاسخگو( انجام  ترين زمانها در مناسبآوري دادهجمع .4

 شود. مي
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 هايداده منابع از استفاده و هاداده اتصال ها،داده گذارياشتراك : به0۳-4الزام 

 .20شودترويج مي پاسخگويي بار کاهش منظور به ساير منابع داده و اداري

هاي دسترس هستند، شامل دادهدر  نظام ملي آمارهايي که در مستندات داده .0

شده، موجود بوده و بين اعضاي نظام ملي آمار، به اشتراك گذاشته بايگاني 

 شوند. مي

نظام  در هاداده اتصال و هاداده گذارياشتراك به براي فني ها و ابزارهايرويه .0

 وجود( مشترك داده هايپايگاه وب، خدمات رسمي، توافقات مانند)ملي آمار 

 دارد.

 با رعايت هاي آماريسازمان بين هامخازن داده رسمي، آمار توليد براي .۳

 .شودمي گذاشته اشتراك به محرمانگي هايمشيخط

هايي که بايد اتصال يابند، وجود دارد اطالعات الزم در خصوص کيفيت داده .4

 (.اتصالهاي قابليت و مورد پوشش در مثال عنوان به)

هاي ها به عنوان جايگزيني براي دادههاي اداري و ساير دادهگيري از دادهبهره .2

ترويج نظام ملي آمار هاي آمارگيري در توليد آمارهاي رسمي در سراسر طرح

 شود.مي

  

 

 

 -کاراييتضمين )00کنندگان داده و ....(، اصل مين)مديريت ارتباط با تأ 0اصل ابطه، در اين ر 20

  هاي آماري مناسب( نيز مالحظه شود.)تضمين رويه 00هزينه( و اصل 
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، آمارها، پاسخگوي نيازهاي دولت :بروندادهاي آماريمديريت  -4حوزه 

المللي هستند. کيفيت مردم و جامعه بينسسات تحقيقاتي، کسب و کارها، عموم ؤم

موقع هنگام بودن و بهبروندادها بر اساس ميزان مناسبت، درستي و قابليت اعتماد، به

پذيري در سطوح پذيري و وضوح براي کاربران، انسجام و مقايسهبودن، دسترسي

 شود.گيري ميجغرافيايي و در طول زمان اندازه

هاي جاري و يا عات آماري بايد نيازها و خواستهاطال :(14مناسبت )اصل تضمين 

فيت ، کي«مناسبت»ه سازند. بدون در نظر گرفتن برآوردکاربران آن را  )جديد( نوظهور

 کاربران متنوعبه نيازهاي  واست  از ديدگاه هر فرد متفاوت« مناسبت»معني ندارد. 

بستگي دارد. چالش توليدکنندگان آمار، برقراري توازن بين نيازهاي متضاد کاربران 

ه ترين نيازها، با توجترين و با اولويتاي که مهمجاري و کاربران بالقوه است به گونه

 به محدوديت منابع تامين شوند.

 14فهرست الزامات و اجزاء اصل 

ها در مورد محتواي کاربران و نيازهايشان و مشورت با آن: براي شناسايي 04-0الزام 

 هايي وجود دارد.برنامه کاري آماري، رويه

ها الزام به مشورت با تمهيدات رسمي وجود دارد که در آنساير قانون يا  .0

 کاربران اصلي آمارها بيان شده است.

حوزه 
چهار

مديريت بروندادهاي آماري
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 وجودبه منظور بررسي محتواي برنامه آماري و بررسي مفيد بودن آمارهاي م .0

اي و اي دورهآمارهاي جديد، فرايندهاي مشاوره توليدو شناسايي الزامات 

-هاي کاري( با ذياي يا گروههاي مشاورهساختار يافته )مانند شورا و کميته

 نفعان و کاربران کليدي وجود دارد.

بازخورد خدمات يا تجزيه و تحليل براي درك و شناسايي نيازهاي کاربران،  .۳

 شود.ميانجام مرکز يا خط تلفن پشتيباني کاربران 

به عنوان هاي مربوط به استفاده از آمار )براي بهبود بروندادهاي آماري، داده .4

ها( گزارش ينمشترک، تعداد و انواع دانلودها، وب يلو تحل يهمثال تجز

 شوند. آوري و تحليل ميجمع

بندي شده و در برنامه هاي کاربران، متوازن و اولويت: نيازها و خواسته04-0الزام 

 شود.کاري منعكس مي

 ،سازمان آماري کاري در برنامه و شده تأمين کاربران، داراي اولويت نيازهاي .0

 .شودمي منعكس

هايي وجود دارد که نيازهاي کاربران در برنامه کاري و اهداف راهبردي، رويه .0

 کند.بندي ميمختلف را اولويت

هاي مربوط به استفاده از آمار بندهاي انجام شده، دادهراي تأييد اولويتب .۳

 شوند. تحليل مي

 ي کاريتر، برنامهبراي شناسايي نيازهاي جديد و نيازهاي داراي اولويت کم .4

 شود.مي اي ارزيابيطور دورهبه
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 نفعان در مورد مناسبت و کاربرد عمليهايي براي نظارت و مشاوره با ذيرويه .2

آمارهاي موجود با نيازهاي جاري و جديد کاربران وجود دارد )با توجه به 

 وسعت، سطح جزئيات، هزينه و غيره(.

 بر : براي پاسخ به نيازهاي اطالعاتي جديد جامعه، آمارهاي مبتني04-۳الزام 

 .شودتوليد ميداده موجود منابع  و داده منابع جديد

ربه تج و بررسي براي جديد، مكاني مجهزبه منظور تامين نيازهاي اطالعاتي  .0

 .شودمي ايجاد داده جديد منابع با توليد

هاي جديد، با مجامع علمي به منظور آزمايش و پيشگامي در استفاده از داده .0

 شود.ها همكاري ميو مالكان يا دارندگان منابع اين داده

 مديران توسط مرتب طور به داده جديد منابع از استفاده حداکثري امكان .۳

 گيرد.مي و بررسي قرار بحث مورد

صورت گيري شده و بهطور مرتب اندازهرضايتمندي کاربران به :04-4الزام 

 شود.سيستماتيك پيگيري مي

مطالعات در مورد کاربران به طور مرتب  کاربران و هاي رضايتنظرسنجي .0

 .شوندتحليل مي و انجام

هاي رضايت کاربران و مطالعات در مورد کاربران، بر مبناي نظرسنجي .0

 شوند. بهبودهاي الزم شناسايي و اجرا مي

 ارهدرب کاربران نظرات مورد در االتيؤس شامل کاربران رضايت هاينظرسنجي .۳

 .است هافراداده به وجود و دسترسي
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انجام  خاص محصوالت اصلي کاربران رضايت ارزيابي الزم براي اقدامات .4

 سطح در خاص رضايت کاربران نماگرها و نظرسنجي مانند)شود مي

 (.محصول

 

بايد به توليد، توسعه و انتشار  سازمان آماري :(15درستي و قابليت اعتماد )اصل 

آمارهايي بپردازند که به طور دقيق و قابل اعتماد، واقعيت را به تصوير بكشد. درستي 

ي گيراي است که براي اندازهف صحيح اطالعات از پديدهاطالعات آماري، ميزان توصي

ر ها به مقاديبرآوردي نزديكي آن طراحي شده و به عبارت ديگر منعكس کننده درجه

 واقعي است. 

 15فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 آماري بروندادهاي و مياني نتايج ،يكپارچه هايداده منبع، هاي: داده02-0الزام 

 .گيرندمي اعتبارسنجي قرار و ارزيابي مورد منظم صورت به

 ،يكپارچه هايداده منبع، هايداده اعتبارسنجي و ارزيابي هايي برايسامانه .0

 .شوندمي مديريت ايجاد و آماري بروندادهاي و مياني نتايج

 و با منابع ساير هايداده با و شده بررسي سيستماتيك صورت به هاداده .0

 .شوندمي هاي ديگر مقايسهزمانها در همان داده

 ودموج اطالعات ساير نتايج آمارها، اين نتايج با اعتبار از اطمينان منظور به .۳

 .شوندمي مقايسه

شوند. و مستند مي گيري، ارزيابيگيري، اندازه: خطاهاي نمونه02-0الزام 

 شوند.گيري توضيح داده شده و در صورت امكان برآورد ميخطاهاي غير نمونه
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عنوان نمونه گيري و مديريت )بهها و راهنماهايي در مورد چگونگي اندازهرويه .0

 در دسترس است. خطاها براي کاهش يا تعادل( 

گيري که ممكن است رخ دهد، شناسايي و توضيح داده خطاهاي نمونه أمنش .0

 شود. مي

 شوند.مي گيري و ارزيابيگيري اندازهخطاهاي نمونه .۳

ها نظير خطاهاي پاسخگو، أگيري )خطاهاي همه منشغيرنمونهخطاهاي  .4

ها و غيره( گيري، پردازش، تحليلخطاهاي پوشش، خطاهاي مربوط به اندازه

 شوند. مي شناسايي و توضيح داده شده و ارزيابي

 شوند.خطاها تحليل مي ،براي شناسايي بهبودهاي الزم .2

عنوان بخشي از گيري بهمونهگيري و غيرناطالعات مربوط به خطاهاي نمونه .6

 گيرد. در دسترس کاربران قرار مي هافراداده

شود و از هاي الزم در زمينه تجديد نظر انجام مي: مطالعات و تحليل02-۳الزام 

 ود.شها و بروندادهاي آماري استفاده ميفرآيندها، نتايج آن براي بهبود منابع داده

هاي استاندارد و شفاف پيروي رويهتجديدنظر وجود دارد که از  مشي خط .0

 کند و در دسترس عموم است. مي

  .هستند قابل تشخيص وضوح به تجديدنظر شده و اوليه آمارهاي و هاداده .0

 دسترس در تجديدنظرها ماهيت و داليل بندي،زمان مورد الزم در توضيحات .۳

 .است

تجديدنظرهاي  جهت )افزايش يا کاهش( و اندازه مربوط به از اطالعات .4

 .شودمي هاي آماري استفادهفرآيندبراي بهبود  کليدي آمارهاي
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 تجديدنظرهاي جهت )افزايش يا کاهش( و اندازه مربوط به اطالعات .2

 شود.رساني عمومي ميشده و اطالع تهيه کليدي نماگرهاي

 

خير در ارائه أسازمان آماري بايد ت :(16موقع بودن )اصل به هنگام بودن وهب

ها و آمارها با هنگام بودن آن است که دادههاطالعات را به حداقل برسانند. منظور از ب

ي مرجع در دسترس کاربران قرار چه سرعتي بعد از تاريخ مرجع يا پايان دوره

هاي تعيين شده، ها در زمانموقع بودن آن است که آيا دادهگيرد. منظور از بهمي

 اند.منتشر يا اعالم شده

 16ت الزامات و اجزاء اصل فهرس

هنگام بودن آمار از استانداردهاي به آماري در زمينهسازمان : 06-0الزام 

 کند.المللي يا ساير استانداردها پيروي ميبين

هاي از استانداردهاي انتشار سازمان يسازمان آماربودن آمارهاي  هنگامبه .0

( يا ساير استانداردهاي مربوط IMFالمللي پول )المللي مانند صندوق بينبين

 کند. پيروي مي

هنگام بودن، به ييا ساير استانداردها الملليانحراف از استانداردهاي بين .0

بررسي و در صورت عدم تامين استانداردهاي مورد نظر، اقدامات الزم براي 

 شود. ها انجام ميانطباق با آن

ام هنگاستانداردهاي به هنگام بودن ]تعيينگذاري در خصوص بههنگام هدف .۳

هنگام بودن و ساير ابعاد کيفيت )مانند درستي، هزينه بودن[، موازنه بين به

 شود.مي و بار پاسخگويي( در نظر گرفته
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هاي ها بر اساس ضرورتکنندگان دادهمينأ: ارتباط سازمان آماري با ت06-0الزام 

 شود. بودن مديريت مي موقعبودن و به هنگامبه

ها و فرمت داده ارائهها در مورد تاريخ کنندگان دادهزمان آماري با تأمينسا .0

 کند. توافق مي

 سازمان به کنندگانمينأاز ت هامؤثر داده انتقال از اطمينان براي هاييرويه .0

 وجود دارد.  در زمان تعيين شده آماري و

 کنندگانتامينها از داده دريافت در زمينه اطمينان براي پيگيري هايرويه .۳

 .وجود دارد در زمان تعيين شده،

 هانآ اعتبار و دقت که شوند منتشر توانندزماني مي مقدماتي : نتايج06-۳الزام 

 .باشد قبول قابل

يدي با در نظر کل يآمارها يبراامكان و ضرورت انتشار آمارهاي مقدماتي  .0

 شود.  مي صورت منظم ارزيابيها بهگرفتن دقت و اعتبار آن

 قابل وضوحمقدماتي بودن آن به شود،مي منتشر مقدماتي آمار که هنگامي .0

 .است شناسايي

 .شودمي ارائه به کاربران کيفيت آمارهاي مقدماتي مورد در مناسب اطالعات .۳

 کند.يم يرويپنظر تجديد ياز خط مش يمقدمات يجنتانظر تجديد .4

 .هستندمقدماتي قابل تشخيص  نتايج از وضوحبه نهايي نتايج .5

چه که ريزي شده )مانند آنهاي برنامهموقع بودن بر اساس تاريخ: به06-4الزام 

 شود.گيري و نظارت مياست( اندازهدر تقويم انتشار آمده 
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موقع منتشر شده( موقع بودن )يعني، نرخ آمارهاي بهبودن يا نرخ بهبه موقع .0

. درج شودگيري مياندازهثبت شده است،  انتشار تقويم در که آنچه اساس بر

 انتشار از قبل ماه ۳ زمان انتشار آمار مورد نظر در تقويم انتشار بايد حداقل

 مربوط باشد. آمار

د مور ،موقع بودن آمارهاي منتشر شده، توسط مديريتاطالعات مربوط به به .0

 گيرد. بررسي قرار گرفته و نتايج آن در اختيار کاربران قرار مي

 

هاي آماري بايد تضمين کنند سازمان :(11و وضوح )اصل پذيري دسترسي

وضوح کنند، بدون مشكل قابل دستيابي هستند، بهآمارهايي که توليد و منتشر مي

هاي طرفانه و يكسان با فرمتطور بياي که قابل فهم باشند و بهگونهشوند بهارائه مي

در دسترس همه کاربران است.  20هاي آزادمتنوع و مناسب منطبق با استاندارد داده

منظور استفاده در اهداف پژوهشي بايد ها بهتمهيداتي براي دسترسي به خردداده

حفظ محرمانگي آماري مطابقت  خط مشيوجود داشته باشد. اين تمهيدات بايد با 

 داشته باشد. 

 11فهرست الزامات و اجزاء اصل 

 هايمقايسه و مناسب امكان تفسير کهشوند اي ارائه ميگونه: آمارها به0۲-0الزام 

 .کندمي تسهيل را دارمعني

 .شوندمي ارائه درك قابل و روشن ايشيوه به آمارها .0

 

 

20  Open data 
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براي  نظر را هاي موردها و سبكقالب مناسب، محتواي که هاييدستورالعمل .0

 (نمودارها و جداول متن، وضوح و بنديطرح)بروندادهاي توليدکننده آمار 

 هايهاي دادهو پايگاه نشريات کنندگانتهيه دهند، در دسترسمي توضيح

 قرار دارد.  آماري

رايگان و باز نشر در دسترس قرار  استفاده براي شده منتشر آمارهاي .۳

 شود. که مسئول توليدکننده آمار مشخص ميگيرند، ضمن آنمي

لب مهم مطا ي،اانتشار رسانه ي)براها آمارمطلب درباره نوشتن  منظوربه .4

 ياهتوسع يهاآموزش کارکنان و برنامه ،(يفيمتون توص يرسا يا يانتشارات

 .مرتبط وجود دارد

 ها،بنديطبقه محدوده، مفاهيم، مورد در)روز به شناسيروش مستندات .2

 هايگزارش همچنين ،(آماري فنون و آوريجمع هايروش ها،داده منابع

 .گيرندمي قرار عموم دسترس سازمان آماري در کاري برنامه کيفيت و

هاي توصيفي منتشر شده همراه با آمارها، از نظر وضوح و خوانايي متن .6

 شوند.بازنگري مي

 شود.ها قرار داده ميدار در نشريههاي معنيدر صورت اقتضا، مقايسه .۲

شده قابل تشخيص بوده و در هاي تجديد نظر هاي مقدماتي و دادهداده .2

 شوند.وضيح داده ميآمارهاي منتشر شده، ت

 شوند.ها منتشر مياز آمارها به همراه آن هاي الزم براي فهم و استفادهفراداده .7

 .دارد وجود مشيخط ،شده هاي منتشرآمار بايگاني براي .02

رساني ها وجود دارد و به عموم اطالعمشي انتشار داده: راهبرد و خط0۲-0الزام 

 شود.مي
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ه در صورت امكان محصوالت سفارشي يابند کعموم مردم آگاهي مي .0

شوند، و )محصوالت درخواستي(، آمارهايي که به طور معمول منتشر نمي

ها، قابل تهيه و ارائه بوده تر، طبق تقاضاي آنآمارهاي سري زماني طوالني

بينند. بروندادهاي ها آموزش ميها در مورد نحوه سفارش و تقاضاي دادهو آن

 شود.به اطالع عموم رسانده مي ،در صورت امكان ،سفارشي توليد شده

 شود.ميکاتالوگ نشريات و ساير خدمات در دسترس کاربران قرار داده  .0

 اما آمارهايي است، دسترس قابل همه براي بوده و رايگان معموال رسمي آمار .۳

است  ممكن شوند ]آمارهاي سفارشي[، ارائه درخواست براساس بايد که

د نياز براي تولي مورد اضافي هاي مربوط به کارباشد )هزينههايي هزينه شامل

اصول و بر اساس هاي خاص ]سفارشي[، گذاري درخواستقيمت .ها(آن

 .شودانجام ميکامال شفاف ضوابط 

شده، تدوين و در مورد هاي ناشناسدادهخردها و راهبردي براي انتشار داده .4

  .شودمينفعان توافق آن با ذي

: از فناوري اطالعات و ارتباطات مدرن براي تسهيل دسترسي آسان 0۲-۳الزام 

 شود. به آمارها استفاده مي

شوند. براي کاربران مختلف منتشر مي ،هاي متنوع و مناسبروش باآمارها  .0

 کند. سايت سازمان آماري، درگاه اصلي انتشار را فراهم ميوب

هاي توسط رابط آماري هايداده هايگاهپاي از را هاداده توانندمي کاربران .0

(interfaces،عمومي ) هاترين فرمتو معمولي ترينمناسب در (xlsx، html ،

csv کنند استخراج( غيره و. 
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در  (API) نويسيبرنامه يك رابط از استفاده با توانندمي آماري هايداده .۳

 دسترس قرار گيرند.

ها با ها توسط رسانهانتشار مجدد آنشوند که اي منتشر ميگونهآمارها به .4

 شود.سهولت انجام مي

رت صوسازمان آماري براي آگاهي يافتن از قالب انتشار ترجيحي کاربران به .2

 کند.ها مشورت ميمنظم با آن

ها، توافقاتي با کاربران اصلي صورت براي انتقال منظم و کارآمد آمار و داده .6

 گيرد. مي

 شده در دسترس است. رسي به آمارهاي ناشناسهاي فني براي دستحلراه .۲

مالحظات واضحي « محرمانگي»و « پذيريدسترسي»براي ايجاد موازنه بين  .2

 گيرد )مانند سطح تفصيلي بودن جداول(.صورت مي

 سايتوب در که آمار محرمانگي خاص قراردادهاي و : طبق قوانين0۲-4الزام 

 يتحقيقات اهداف براي هادادهخرد به سيدستر اند،داده شده قرار آمار توليدکننده

 .استفراهم 

را از طريق فراهم کردن ها خرددادهتوليدکننده آمار دسترسي پژوهشگران به  .0

 کند.ها، کنترل و نظارت ميمحيطي امن براي آن

طور منظم با ، بههاخرددادهدر مورد اثربخشي تمهيدات دسترسي به  .0

 شود.پژوهشگران مشورت مي

هاي مناسب فراهم همراه با کنترلها خرددادهامكانات دسترسي از راه دور به  .3

   است.
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 براي ارتقاي سواد آماري فراهم است. ساز و کارهايي: 0۲-2الزام 

 و هارسانه ارتباط با مديريت توليدکنندگان آمار، راهبردي مشخص براي .0

 .دارند هاآن با منظم ارتباط حفظ

 ،هاي آموزشيطور منظم دورهنگاران بهنامهبراي روز ماريآسازمان  .0

 دهد.ريزي و اجرا کرده و خدمات از راه دور ارائه ميبرنامه

 2۳در مورد نحوه استفاده از آمار و دانشجويان آموزانسازمان آماري به دانش  .۳

 .ددهميآموزش 

 آمار، از درست استفاده نحوه و موضوعات آماري مورد در مقاالت انتشار .4

 .شودمي تشويق

قع به مو يبانيپشت براي واحد متمرکز اختصاصي داراي : سازمان آماري0۲-6الزام 

 است. هااالت آنؤبه س يياز کاربران و پاسخگو

منظور کمك فوري به ي خدمات پشتيباني از کاربران، بهشدهواحد شناخته .0

 ها در دسترس است. کاربران براي دسترسي و تفسير داده

اي از کاربران، واحد خدمات پشتيباني کاربر براي پشتيباني طيف گسترده .0

 شود. به خوبي با کارکنان توانمند تجهيز مي

 

 

هاي آن، کاربرد آن در زندگي در مورد شناخت آمار و ويژگيآمارها، توضيحاتي نحوه استفاده از  2۳

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، و تحقيق و پژوهش ارائه نموده و ررسيروزمره، نقش آن در ب

کند؟ چگونه از روي فراداده به گيري ميهر آمار چه چيزي را اندازه :تواند شامل اين موارد باشدمي

افزار آماري چه خصوصيت هاي آمار پي ببريم؟ چه موقع از چه آماري استفاده کنيم؟ هر نرمويژگي

ها چيست؟ پوشش جغرافيايي بنديبندي آماري و ارتباط بين انواع طبقهاتي دارد؟ طبقهو چه امكان

 است؟  بهينهآمارها چگونه بوده و هر آمار در چه سطحي 
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 شوند.: کاربران از کيفيت بروندادهاي آماري مطلع مي0۲-۲الزام 

اند که براي مرکز آمار و اي تعريف شدهگونههاي کيفيت استاندارد بهگزارش .0

ي نظام آماري هماهنگ بوده و مناسب با نيازهاي کاربران در صورت امكان برا

 مختلف است. 

شده، تهيه و همراه با  منتشر استاندارد درباره آمارهاي کيفيت هايگزارش .0

 تناوب انتشار، به شود. اين گزارش حاوي اطالعاتي مربوطها منتشر ميآن

 تقابلي و يدرست کيفيت محصوالت )مانند و توليد هايروش ها،داده منابع

 و يدسترس پذيري،مقايسه و انسجام هنگام بودن،بودن، به موقعبه اطمينان،

 .هستندوضوح( 

 شود.به اطالع عموم رسانده مي کيفيت هايها يا بازنگريارزيابي نتايج .۳

 

هاي آماري بايد توليد، توسعه و انتشار سازمان :(18پذيري )اصل انسجام و مقايسه

اي انجام دهند که آمارها انسجام داشته باشند، يعني ترکيب و پيوند گونهآمارها را به

پذير باشد. به عالوه آمارها بايد در طول زمان هاي مرتبط از منابع مختلف امكانداده

 مناطق مختلف، قابل مقايسه باشند.و بين 

 18و اجزاء اصل  فهرست الزامات

ها از استانداردهاي بندي: در خصوص تعاريف، واحدها، متغيرها و طبقه02-0الزام 

 شود.اي و ملي استفاده ميالمللي، منطقهبين
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المللي را اي و بينپيروي از استانداردهاي ملي، منطقه سازمان آماري .0

 د. دهگسترش مي

ها، بنديتغيرها، طبقهمنبع مشترکي براي مفاهيم، تعاريف واحدها و م .0

 ها و ساير ساز و کارها موجود است. دستورالعمل

صورت اي و ملي بهالمللي، منطقهانطباق توليدات آماري با استانداردهاي بين .3

شود. هرگونه تخطي از اين استانداردها، شناسايي شده و اي ارزيابي ميدوره

 گيرد. عموم است، قرار مياي که در دسترس به همراه داليل آن در فراداده

ها و راهنماهايي براي تضمين و نظارت بر انسجام و سازگاري : رويه02-0الزام 

 هاي متقابل وجود دارد. داخلي، بين بخشي و بخش

 ماهانه، مانند) مختلف هايدوره يا و مختلف منابع از آمدهبدست آمارهاي .0

بيق تط و توضيح تفاوت گونه هر و شوندمي با هم مقايسه( ساالنه و فصلي

 .شودداده مي

هاي آماري ترويج ها/ حوزههمكاري و تبادل دانش بين هر يك از برنامه .0

 شود.مي

 يويژه راهنماهايي و هابراي اطمينان از انسجام داخلي بروندادها، رويه .۳

  هستند. دسترس فرآيند در

مي ارتباط مفهو جديد،براي توليد آمار  ريزييا برنامه فرآيند اندازيقبل از راه .4

 شود. شناسي آن با آمارهاي موجود بررسي و تحليل ميو ارتباط روش

 يا همان اطالعات که اداري يا آماري منابع نتايج ساير با آماري بروندادهاي .2

 شناسايي ها،تفاوت و مقايسه دهند،مي ارائه را يك موضوع در اطالعات مشابه

 .شودمي داده براي کاربران توضيح و
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 سازگاري و انسجام بر نظارت و تضمين براي داخلي راهنماهاي يا هارويه .6

 .شوندمي ايجاد داخلي

ب توانند با هم ترکيکه نتايج حاصل از منابع مختلف ميبراي اطمينان از اين .۲

ها شود. تبعيت از اين راهنماها و رويههايي تهيه ميشوند، راهنماها و رويه

 شود.طور منظم ارزيابي ميبه

 قابل جغرافيايي مناطق : آمارها براي يك دوره زماني معقول و در02-۳الزام 

 هستند. مقايسه

 هها بآوري دادههاي جمعروش به منظور تسهيل در تفسير نتايج، تغييرات .0

 .شوندمي تحليل و شدهشناسايي و توضيح داده  وضوح

-مقايسه و داخلي سازگاري ارزيابي مورد در بخشي شامل کيفيت، گزارش .0

 .مقايسه پذيري با آمارهاي مرتبط است و زمان طول پذيري در

هايي براي تضمين شود و روشتوضيح داده مي 24هاي زمانيشكست در سري .۳

 گيرد.  سازگارکردن سري زماني در يك دوره زماني در دسترس عموم قرار مي

 اسبمن عاتاطال شده و ارزيابي نهايي هايشناسي بر برآوردروش تغييرات اثر .4

 .شودمي ارائه کاربران براي

 

 

افزايش شديد در سري زماني، شكست در سري زماني يا  شكست ساختاري گفته کاهش يا  24 

 تغييرشود. موجب شكست در سري زماني ميساختار اقتصادي،  عنوان نمونه، تغييرشود. بهمي

 مانندردد. گمدت يا بلندمدت باز ميساختاري اقتصاد به تغيير و تحول وسيع ساختار افتصاد در کوتاه

هاي ي به صنعتي، رکود و رونق اقتصادي، تغييرات جمعيتي، جهاني شدن و سياستتاقتصاد سنتبديل 

 ، برخيمقابلروند. در ي از جمله تغييرات ساختاري بلندمدت به شمار ميسازآزاد سازي و خصوصي

ر ددهند. گاهي اين تغييرات موجب کاهش يا افزايش شديد مدت رخ ميتغييرات ساختاري در کوتاه

 .شوندسري زماني اقتصادي مي
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 اب شوند، گيرياندازه بايد که هاييپديده و جامعه در توجه قابل تغييرات .2

جوامع آماري  و تعاريف ها،بنديطبقه در مفاهيم، مناسب انجام تغييرات

 شوند.مي منعكس هدف،

 مختلف در آمارهاي مناطق هايشناسيروش و ناشي از مفاهيم هايتفاوت .6

 .شودمي داده توضيح کشور سطح در يا جغرافيايي

 

براي درك درست کاربر از آمار و کاربرد صحيح آن،  :(19ها )اصلمديريت فراداده

هاي کننده آمار بايد همراه با آمارهاي ارائه شده، اطالعات کافي از همه ويژگيتوليد

ايد شامل تعاريف و ها(، ارائه دهد. اين اطالعات بآمار توليد شده )شامل محدوديت

ي آورشناسي جمعهاي مورد استفاده، روشبنديکار رفته، متغيرها و طبقهمفاهيم به

  کيفيت اطالعات آماري باشد. نيزها و و پردازش داده

 19الزامات و اجزاء اصل فهرست 

هاي توليدکننده آمار به خوبي تعريف و مستند مديريت فراداده: نظام 07-0الزام 

 شود.مي

 .دارد وجود هافراداده انتشار و مديريت براي هاييرويه راهنماها و راهبرد، .0

 شود.ها به عنوان مسئوليت همه کارکنان شناخته ميمديريت فراداده .0

 اي، ملي و داخلي،المللي، منطقهبين استانداردهاي اساس بر ها: فراداده07-0الزام 

 .شوندمي منتشر و بايگاني مستند،
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 للي،المبين استانداردهاي ها ازفراداده بايگاني و مديريت مستندسازي، براي .0

 .شودمي استفاده داخلي يا ملي اي،منطقه

هاي استاندارد، ها بر اساس نظامکه فرادادهفرايندهايي براي اطمينان از اين .0

 شوند، وجود دارد.روز ميطور منظم بهمستند و به

  .شوندمي داده قرار دسترس در آمارهايشان و هاداده با همزمان هافراداده .۳

ها، متناسب با نيازهاي مختلف )مانند نيازهاي توليدکنندگان انتشار فراداده .4

 يا کاربران( است.

ها دسترسي به آن که است ها موجودبايگاني فراداده براي سيستماتيك روش .2

 کند. را نيز براي استفاده مجدد در آينده تضمين مي

 .قرار دارد عموم دسترس در آماري مفاهيم نامهواژه .6

هاي آموزش و توانمندسازي کارکنان در زمينه مديريت : برنامه07-۳الزام 

 هاي مربوط به اطالعات و مستندات مرتبط موجود است.   ها و سامانهفراداده

 و کرده مستند درستي به را هاداده تا شوندمي داده آموزش فرايند، مديران .0

 .توضيح دهند را مربوط فرآيندهاي

 هاالمللي فرادادهبين 22تاالرهاي گفتگوي هاي آماري درسازمان کارکنان .0

 .کنندمشارکت مي

  

 

 

22  fora 
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 ارتباط بين اصول چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي

 

در برخي از « چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران»هاي اصل

ناپذير و مناسب است. اين ، با يكديگر همپوشاني داشته که اجتنابالزامات يا اجزا

سازي شود که هر اصل به تنهايي، کامل بوده و اجرا و پيادههمپوشاني موجب مي

هر الزام بسته به اصل در هر اصل، شود.  موجب تضمين کيفيت آن اصل الزامات آن،

انند م بين بخشيموضوعات مهم و کار گرفته شود. مورد اشاره بايد تفسير شده و به

 است ييهانمونه هافراداده يريتو مد هاي اداريکارگيري دادهبه، ينفعانبا ذ ارتباط

چارچوب مديريت »اصل  07 ،۳-0 صول مختلف گنجانده شده است. جدولکه در ا

ترين ارتباط را با يكديگر دارند، که بيش« کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران

 دهد.ينشان م



 

 

 «چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي» کيفيت اصول بين اصلي ارتباطات -2-1 جدول

 اصول کيفيت سطح
 رسميچارچوب مديريت کيفيت آمارهاي  کيفيت اصول

1 2 2 4 5 6 1 8 9 10 11 12 12 14 15 16 11 18 19 

 مديريت

 نظام آماري

ملي  نظام هماهنگي -0

 ي ايرانآمار

 *                  

با  ارتباط مديريت -0

ها، داده کاربران

 ها وداده کنندگانتأمين

 نفعانساير ذي

*            * *      

 مديريت -۳

 آماري استانداردهاي

                 *  

 مديريت

 محيط

 سازماني

 استقالل تضمين -4

 ايحرفه

                   

 و طرفيبي تضمين -2

 بودن عيني

     *  *        *    

   *            *     شفافيت تضمين -6



 

 

 اصول کيفيت سطح
 رسميچارچوب مديريت کيفيت آمارهاي  کيفيت اصول

1 2 2 4 5 6 1 8 9 10 11 12 12 14 15 16 11 18 19 

 مديريت

 محيط

 سازماني

محرمانگي  تضمين -۲

 هاداده امنيت آمار و

                   

تعهد به  تضمين -2

  کيفيت

    *               

 کفايت تضمين -7

 منابع

          *         

 مديريت

 فرآيندهاي

 آماري

تضمين  -02

 مطمئن شناسيروش

           *        

-کارايي تضمين -00

 هزينه

        *           

هاي رويه تضمين -00

 مناسب  آماري

         *         * 

 بار مديريت -0۳

 پاسخگويي

 *                  



 

 

 اصول کيفيت سطح
 رسميچارچوب مديريت کيفيت آمارهاي  کيفيت اصول

1 2 2 4 5 6 1 8 9 10 11 12 12 14 15 16 11 18 19 

 مديريت

 بروندادهاي

 آماري

                  *  مناسبت تضمين -04

 و درستي تضمين -02

 اطمينان قابليت

                   

هنگام به تضمين -06

  بودن موقعبودن و به

    *               

 تضمين -0۲

 و پذيريدسترسي

 وضوح

     *             * 

 انسجام و تضمين -02

 پذيريمقايسه

  *                 

   *     *            هافراداده مديريت -07

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       :4 فصل

 ابزارهاي ارزيابي و مديريت ريسک
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 يآمار ديتول آيندرا در حوزه فر يفيتک يابيو ارز يفيتک يريتمد يمفصل چهارم مفاه

 يمهم يبه عنوان ابزارها GSIMو  GSBPM ،GAMSO هاي. مدلکنديم يمعرف

 يريت. مدنندکيم يبانيپشت يفيتک يابيو ارز يفيتک يريتکه از مد شونديم يمعرف

 يريتو ارتباط آن با مد يسكر يريتمفهوم مديفيت، ک يابيارز ها، ابزارهايفراداده

ر چند . هشود.ها پرداخته مياز ديگر موضوعاتي هستند که در اين فصل به آن يفيتک

 ارائه شده يفيتک يابيمختلف ارز يدر مورد ابزارها ياصل يحاتفصل توض يندر ا

 يندر مورد استفاده از ا تريقکسب اطالعات دق ايحال خوانندگان بر يناست، با ا

 مراجعه به منابع مرتبط خواهند بود. نديازمابزار، ن

چارچوب ملي بر اساس  آمارهاي رسمي نظام آماري ايران يفيتک يريتمد وبچارچ

چارچوب  ينمراجعه شود(. ا ۳فصل شده است )به  يهتهتضمين کيفيت سازمان ملل 

 يسازمان يطو مح يآمار هايکه از نظام کنديم يرويپ يفيتک يريتاز مدل جامع مد

 (4-0)شكل  دهديرا پوشش م يآمار يو بروندادها يندهاده و فراشروع ش

 يرانا ينظام آمار يرسم يآمارها يفتک يريتچارچوب مد -4-1 شكل

 

 

بخش  يمارآ يفيتک يابيارز :يفيتک يريتاز مد بخشي عنوانبه يفيتک ارزيابي

 ياغلب رو يتفعال يناست. ا يسازمان آمار يفيتک يريتاز کل نظام مد يمهم

 نظام تواندمي اما است متمرکز هاآن يدبه تول يمنته يندهايو فرا يمحصوالت آمار

 شامل يفيتک يابيارز يو ابزارها ها. روشيرددر بر گ يزرا ن يسازمان يطو مح يآمار

 نظام آماري و 

 محيط سازماني

فرآيندهاي 

 آماري

بروندادهاي 

 آماري
 کاربران
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 يفيت،ک هايو هم محصوالت(، گزارش يندهافرا يبرا)هم  يفيتک هايشاخص

 يرونيب اي يداخل ي)بررس يو بازرس يرونيب يابيارز يابي،ارز از کاربران، خود ينظرسنج

و « 26برچسب زدن»ممكن است منجر به  هايابياست. ارز تايانهم ي( و بررسيفيتک

 مستلزم هاروش ينشوند. استفاده کارآمد و مقرون به صرفه از ا« 2۲گواهينامهصدور »

 يبنام تواننديم يفيتک هايگزارش نمونه، عنوان به. است هااز آن ترکيبي استفاده

 .يرندو بازخورد کاربر قرار گ يازرسب

 ,GSBPM) يآمار يتو فعال يندفرا هايو مدل يفيتک يريتمد -1-4

GAMSO) 

 يتيفبهبود ک يازمندن يمحصوالت آمار يفيتبهبود ک :GSBPMو  يفيتک مديريت

 يکسب و کار را معرف يندهاياز فرا ايمجموعه GSBPMاست.  يآمار يندهايفرا

 يبرا يچارچوب به اين دليلالزم است و  يرسم يآمارها يدتول يکه برا کنديم

در  يفيتک يريت. مدکنديفراهم م يندفرا يفيتو بهبود ک يابيارز ي،مستندساز

GSBPM يابيارز يکه شامل ساز و کارها شوديم يفتعر يرفراگ ينديفرا عنوانبه 

 نديرا در کل فرا يابيو بازخورد از ارز يابيارز يتمدل اهم ينو کنترل است. ا يفيتک

از  يگرد يكي عنوانبه نيز هافراداده يريت. مدکنديم ييدتأ يکسب و کار آمار

ت. شكل مرتبط اس ياربس يفيتک يريتشناخته شده است که به مد يرفراگ يندهايفرا

 سطح مدل(. ۳)سطح اول از  دهديرا نشان م GSBPM يساختار اصل 0-4

  

 

 

26 labelling 

2۲ certification 
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 58يفيتک يريتآمار و مد يدتول يندفرا -GSBPM -4-2 شكل

 

 

 

 

آمار تمرکز  يدتول يندهايآبر فر GSBPMمدل  :GSBPMو  GAMSO ينب ارتباط

از  ييبانپشت يبرا يازمورد ن هاييتمربوط به فعال ياتدر مورد جزئ يحيدارد و توض

ل . مددهدي( ارائه نمآماريبرنامه  يريتمد ي،منابع انسان يريت)مانند مد آمار يدتول
27GAMSO فيو تعر يفتوص شود،يانجام م آماري مانساز يكرا که در  هايييتفعال 

ر، آما يداز تول يبانيپشت يبرا يازمورد ن هاييتبا افزودن فعال مدل ينا .کنديم

GSBPM از  تريگسترده ينهرو زم ين. از اکنديم يلرا گسترش داده و تكم

 تيريمد يکه برا کندفراهم ميمشترك را  هايپشتيباني ،هايتقابل ها،ياستراتژ

 دارند. يتاهم يآمار يفيتک

و  GSBPM هايمدل :يفيتک يريتمد يبرا GAMSOو  GSBPMاستفاده از 

GAMSO سازمان  يكکه در  هايييتو فعال يکسب و کار آمار يندهايفرآ ينهدر زم

 

 

 د:تر به منبع زير مراجعه شوبراي اطالع بيش 22

Generic Statistical Business Process Model, GSBPM (Version 2.0, January 0207), 

available at: 

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v2.0. 

 تر به آدرس زير مراجعه شود:براي اطالع بيش 27
https://statswiki.unece.org/display/GAMSO/Generic+Activity+Model+for+Statistical+Or

ganizations   

 هامديريت کيفيت / مديريت فراداده

 تعيين
 نيازها

 پردازش تحليل ارزيابي انتشار
-جمع

 آوري
 طراحي ساخت
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 خاص، طوربه GSBPM. کننديم يجادا يزبان مشترک شود،يانجام م يمعمول يآمار

گان دکننديدر نظر گرفته شده است که توسط تول يديتول هاييتتمام فعال براي

به مدل  يناشود. يم يآمار يو منجر به بروندادها شوديانجام م يرسم يآمارها

 يرااز آن ب توانيم ين، بنابراباشدمستقل از منبع داده اي طراحي شده است که گونه

 ردهايکور ها،يسرشمار ها،يريبر آمارگ يمبتن يندهايفرآ يفيتک يابيو ارز يفتوص

 استفاده کرد. يبيمنابع ترک يامنابع  يرو سا يادار

 نيتمام روابط و ارتباطات ب يدبا ي،آمار يندهايمحصوالت و فرا يفيتبهبود ک براي

 يامحصول  ييرا درك کرد. پس از شناسا يانيم يمختلف و بروندادها هاييتفعال

 يارهاآم يفيتک يريترچوب مددارد، کاربران چا يفيتبه بهبود ک يازکه ن ينديفرا

 ينانتخاب کارآمدتر ن راهنما برايواعن( به GAMSO)و  GSBPMاز  تواننديم يرسم

(، ابييتا ارز يازهان يينآمار )از تع يددر تمام مراحل تول هاداده يفيتک ينتضم يرمس

 .استفاده کنند

 هافراداده يريتمد -2-4

 تيرياستفاده و مد :يفيتک ينتضم يبرا ابزاري عنوانبه هافراداده مديريت

است.  يضرور يآمار يندهايفرا ييو کارآ يفيتکافزايش  براي هامناسب فراداده

و  GSBPMاستاندارد مانند  هايبا استفاده از مدل توانمي را هافراداده يريتمد
62GSIM  کرد.  يلتسهGSIM و روابط توافق  اتصف يف،از تعار يچارچوب مرجع

 يرسم آمار يدکه در تول کنديم يفاز اطالعات را توص اجزايياست که  الملليينشده ب

 

 

 تر به آدرس زير مراجعه شود:بيشبراي اطالع  62
https://statswiki.unece.org/display/newclick/Clickable+GSIM  
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و  گيرديرا در بر م يآمار يندمدل، کل فرآ ين. اشودي( استفاده م60ياطالعات ياء)اش

 يين)از مرحله تع GSBPMمورد استفاده در مراحل  ياءشامل اطالعات مربوط به اش

 «60هاچارچوب مشترك فراداده»از  Aا بخش ب GSIM( است. يابيارز مرحلهتا  يازهان

 يبرا يشانزده اصل اساس ،. چارچوب مذکورکنديم پشتيباني آن از و بوده سازگار

 ،يآمار هايفراداده يستمس يو اجرا يطراح يکه برا دهدمي ارائه هافراداده يريتمد

شانزده اصل،  ينسازمان با ا هايهفراداد يريتانطباق مد يابيشده است. ارز يهتوص

. در نظر گرفته شود هادهداي براي اجراي مديريت فرايكردروعنوان تواند بهمي

مربوط  هايو الزام هستندمهم  ي،رسم يآمارها يفيتک مديريت چارچوب در هافراداده

 شده منعكس( هافراداده يريت)مد 07و در اصل  0۲-0و 00-2  هايالزام در هابه آن

 .است

 يفيتک يابيارز يو ابزارها هاروش -2-4

شده است. به  معرفي خالصه طوربه يفيتک يابيارز ابزارهاي و هابخش روش ينا در

انجام  و يفيتمربوط به ک هايگزارش يهته يفيت،ک يهااستفاده از شاخص ي،طور کل

. شوديدر نظر گرفته م يفيتک يابيارز يبرا يهاز کاربران به عنوان سطح پا ينظرسنج

ب . برچسدهنديم يلرا تشك يفيتک يابيارز ميانيسطح  ها،يزيو مم هايابيارز خود

 .6۳يرندمد نظر قرار گ يشرفتهپ هاييوهبه عنوان ش توانديم ينامهزدن و صدور گواه

 

 

60 information object 

 تر به منبع زير مراحعه شود:براي اطالع بيش  60

 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Common Metadata 

Framework, Part A: Statistical Metadata in a Corporate Context: A guide for managers, 

Geneva 0227, available at: 

 https://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/KnowledgebaseArticle0206۳.aspx 
 شود:تر به منبع و آدرس زير مراجعه براي اطالع بيش 6۳
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 (يتيفک يابيارز يه)سطح پا يفيتک يابيارز يبرا يضرور ابزارهاي -1-2-4

 ياصول، الزامات و اجزا روشني از درك يفيت،ک يابيقبل از انجام ارز :يفيتک اصول

 يطآمار و مح ينظام مل ي،آمار يندهايفرآ ي،آمار يبروندادها يکه برا يفيتک

 يرسم يآمارها يفيتک يريتاست. در چارچوب مد ، ضروريرودمي کاربه يسازمان

ه فصل ب يشترب ياتجزئ يشده است )برا تعيين کامل طورموارد مذکور به ي،نظام آمار

 چارچوب: ينمراجعه شود(. در ا ۳

 مناسبت»با عناوين  يفيتاصل ک 2بر اساس  يآمار يداتتول يفيتک»، 

 ،«بودن موقعبه و بودن هنگامبه»، «اعتماد يتو قابل درستي»

 .تشده اس يفتعر «پذيرييسهانسجام و مقا»و « و و ضوح پذيريدسترسي»

 شناسيروش»با عناوين  يفيتاصل ک 4بر اساس  يآمار يندهايآفر يفيتک 

بار  يريتمد»و « مناسبآماري  هاييهرو» ،«ينههز ييکارا»، «مطمئن

 .شده است يفتعر« ييپاسخگو

 يفتعر يفيتاصل ک 7بر اساس  يزن يسازمان يطآمار و مح ينظام مل يفيتک 

 يريتمد» ،«ي ايرانآمارملي نظام  هماهنگي»: از اندشده است که عبارت

 يتيرمد»، «نفعانها و ساير ذيکنندگان دادهتأمين ،هاداده ارتباط با کاربران

 ،«ينيتو ع طرفييب» ،«اياستقالل حرفه» ،«يآمار ياستانداردها

و  «يفيتتعهد به ک» ،«هاداده يتو امن يآمار يمحرمانگ» ،«يتشفاف»

 «.منابع يتکفا»

 

 

"Handbook on data quality assurance methods and tools", Available at:  

https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/Eurostat-

HANDBOOK%02ON%02DATA%02QUALITY%02ASSESSMENT%02METHODS%02

AND%02TOOLS%02%02I.pdf   
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 يداب ،يفيتکانطباق با اصول و الزامات ميزان  سنجش يبرا :يفيتک يهاشاخص

 يگيراندازه قابل و خاص عناصر ها،شاخص ينشوند. ا ييشناسا يفيتک هايشاخص

 نيآمار استفاده شوند. ا يفيتک يفتوص يبرا تواننديهستند که م يآمار يتفعال

 گيرياندازه در ابعاد مختلفرا  يآمار يندهايفرا يامحصوالت  کيفيت ها،شاخص

 و( ودنب هنگامبرونداد )مانند به يفيتکبيانگر  تواننديعنوان نمونه مبه .کننديم

استفاده  «درستي» يبرا يبه عنوان مالک تواندي)مانند نرخ پاسخ که م يندفرآ کيفيت

 لف ومخت يت آمارهايفيک يسهو مقا يفامكان توص يفيتک هاي. شاخصباشندشود( 

در صورت . کننديرا فراهم م هاي مختلفهمچنين مقايسه آمار مورد نظر در زمان

مار، آ يفيتک ينهدادن به کاربران در زم يآگاه يبرا يفيتک هاياستفاده از شاخص

. داطالعات استفاده شو يرتفس يبرا يري/تفسيفيک هايشود از جملهيم يشنهادپ

رخوردار ب سزاييبه يتبود مستمر، از اهمو به يندفرآ يريتمد يبرا يفيتک هايشاخص

 اند.منعكس شده يرسم يآمارها يفيتک يريتچارچوب مد 2-6هستند و در الزام 

 يمتخصصان گردآور يري،طرح آمارگ يرانتوسط مد توانديم يفيتک هايشاخص

 يدابهاي کيفيت . در تعيين شاخصيابدشده و توسعه  تعريف شناسانروش و هاداده

 تواننديم يآمار واحدهاي و هادر نظر گرفته شود. سازمان يزنقطه نظرات کاربران ن

 هاياز جمله فهرست شاخص يفيت،ک هايموجود شاخص هاياز فهرست يسادگبه

 يسازمان آمار ين،. عالوه بر ا64استفاده کنند GSBPMمرتبط با مراحل  يفيتک

 ينيتع يفيترا در قالب اهداف ک يفيتک هايشاخص انتظارات خود ازسطح  توانديم

 

 

 شود:به منبع زير مراجعه تر اطالع بيش براي 64

Quality Indicators for the Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) - For 

Statistics derived from Surveys and Administrative Data Sources (Version 0.2, October 

020۲), UNECE High-Level Group for the  Modernisation of Official Statistics. Available 

at:  https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Quality+Indicators 
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طول  در يفيتک يشرفتنظارت بر پ يبرا يابزار تواننديشده م يف. اهداف تعر62کند

 .66زمان باشند

و آماري  يندآفر ياصل هاييژگيکه و ييهاگزارش يهتهبا  يفيت:ک يهاگزارش

 اي يندفرآ يك يفيتدر مورد ک توانيم کند،يم يو بررس يينمحصوالت آن را تب

در  يفيت،کبودن  يچند بعد يتماه يلنمود. به دل يرساناطالع يمحصول آمار

که  ديرگيقرار م ي( مورد بررسيفيت)اصول ک يبا توجه به آن ابعاد يفيتک، هاگزارش

مورد هدف  يبرامحصوالت خود بودن مناسب » يفتعر براي هااز آن يسازمان آمار

 .6۲استفاده کرده است« نظر

 

 

 صورتدر برخي متون و کشورها بههاي کيفيت يا اهداف کيفيت، سطوح مورد نياز براي شاخص 62

عنوان نمونه در طرح آمارگيري، مسئول طرح شوند. بهسطح قابل قبول يا سطح استاندارد معرفي مي

درصد در نظر بگيرد. در اين مثال، هدف  2پاسخي را ار يا سطح قابل قبول بيممكن است سطح انتظ

 درصد است. 2تر از پاسخي، رسيدن به نرخي کمکيفيت در زمينه بي

اغلب « لسطح کيفيت قابل قبو»يا « سطح کيفيت مورد انتظار»يا تعيين « اهداف کيفيت»عيين ت 66

که معموال رسيدن به آن، مستلزم رسيدن به  يك موضوع ذهني و مبتني بر نظر کارشناسي است

تغير ميك  «پاسخينرخ بي»شاخص عنوان نمونه اگر شده است. به ثبات و پايداري در شاخص تعريف

تعيين هدف کيفيت  ،تغيير دارددرصد  02درصد تا  02هاي زماني اجرا متغير بوده و از آماري در دوره

سپس  پاسخي به پايداري برسد ونيست و ابتدا بايد نرخ بياي ، کار سادهقابل قبول يا سطح کيفيت

موضوعاتي نظير حفظ سطح موجود کيفيت و يا ارتقاء آن نيز در  ،هدف را تعيين نمود. عالوه بر اين

 طتوسکيفيت  اهدافموضوعات،  از برخيدر  تعيين هدف يا سطح کيفيت قابل قبول مؤثر است.

 هک هنگام بودنتناوب و به دوره پوشش، مورد در ويژه به ،شوندالمللي تعيين ميبين هايسازمان

همچنين بسته  هاي کيفيتگزاريهدفتعيين شده است.  Eurostat و IMF، OECDاهدافي توسط 

 باشند. )قابليت اعتماد( ممكن است کلي و يا دقيق هابه ميزان تجديد نظر داده

 تيو قابل درستي» ،«مناسبت»عبارتند از: عاد در چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي، اين اب 6۲

 .«ريپذييسهانسجام و مقا»و « و و ضوح پذيريدسترسي» ،«بودن موقعبه و بودن هنگامبه»، «اعتماد
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 يفيتبتوانند ک يقطر ينانتقال اطالعات الزم به کاربران بوده تا از ا يها براگزارش ينا

 توانيمشخص شوند و م يبه روشن يدمختلف کاربران با يها. گروهيندنما يابيرا ارز

که  يارائه نمود. در حال يفيتک يهااز شاخص يمجموعه متفاوت يرز ،هر گروه يبرا

 يراب يفيتک يهاکاربران آمار هستند، اما گزارش يفيت،گزارش ک يگروه هدف اصل

 هايارش. گزشوديمحسوب م يمهم يابزار نظارت يزن يرانکنندگان آمارها و مديدتول

 يسه،ادر مق يلتسه يشده و برا يهته يمشخص يفيتک يهابراساس شاخص يفيتک

هاي گزارش ضرورت تهيه. 62شونديساختار گزارش استاندارد ارائه م يكمطابق 

نمود و اجزاء آن  «يرسم يآمارها يفيتک يريتچارچوب مد» 0۲-۲کيفيت در الزام 

 است. يافته

 يبرا ضروري عه اطالعاتمجمو ازکاربران از بازخورد دريافت  از کاربر: نظرسنجي

به طور مرتب با کاربران خود  يدبا ياست. سازمان آمار يازمورد ن يفيتجامع ک يابيارز

 يفيتک ارزيابي در انتايج آن رکرده،  يزنيرا کيفيت از هاآن دركو  زهايادر مورد ن

جلسات بحث  يقنمونه از طر نوانبه ع يد،نما يگيريپتأمين اين نيازها را و  اعمال

 کاربران. از آنجا که هدف يترضا يبا استفاده از نظرسنج تريبه صورت رسم يا يگروه

 ييبه عنوان مبنا يفيتاز ک هاآن دركکسب اطالع در مورد  ،کاربران ينظرسنج ياصل

 يرا برا شمنديارز يهاداده توانديم ينظرسنج ينا يج، نتااست بهبود يبرا

جا که از آنکه در ادامه آورده شده فراهم کند.  يزيو مم يابيارز خود هاييتفعال

کاربران  ياز نظرسنج يانواع مختلف، دارند از کاربران آمار وجود يمختلف يهاگروه

 مانندداشته باشد ) ياشكال مختلف توانديکاربر م يترضا يانجام شود. نظرسنج يدبا

 

 

 تر به منبع و آدرس زير مراجعه شود:براي اطالع بيش 62

the ESS Handbook for Quality Reports - 0204 Edition, Eurostat. For information on other 

tools and standards on quality reporting developed by Eurostat, visit 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/quality-reporting   
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بر  يمبتن هايينظرسنج يا يفيک يهااستاندارد، مصاحبه هاينامهاز پرسش دهاستفا

 يتگبس ،موجودپشتيباني و منابع  يازانتخاب به نوع بازخورد مورد ن ين(. ايرهوب و غ

 يفيتک يريتچارچوب مد» 04-4الزام  درکاربر  يترضا يگيريو پ گيرياندازهدارد. 

 .مورد تأکيد قرار گرفته است «يرسم يآمارها

 يفيتک يريتچارچوب مد» به عنوان ابزار: يفيتک مديريتچارچوب  نقش

را  يفيتک يهاشاخص توانياست که بر اساس آن م يچارچوب «يرسم يآمارها

مورد  ييابارز خود يبرا ييطور مستقيم به عنوان الگوتواند بهميچنين همتوسعه داد. 

  استفاده قرار گيرد.

   ميانيدر سطح  يفيتک يابيارز يهاابزار -2-2-4

 يفيتک ي)بررس يگران و همچنين مميزيتوسط دارزيابي و  يابيارزخود

بر اساس  :يانتوسط همتا يشامل بررس  (،يسازمانبرون يا يسازماندرون

ذکر شده در باال،  يبا استفاده از ابزارها يشده توسط سازمان آمار يآوراطالعات جمع

کرد.  گذاريبرچسب يتو در نها يابيو محصوالت را ارز يندهافرآ يفيتک توانيم

 يا بررسي هايزيمم يگران،، ارزيابي توسط دخود ارزيابيتواند در قالب ارزيابي مي

ها بسيار قدرتمندي هستند که به سازمان هاييوهانجام شود که ش يانتوسط همتا

اقدامات  ينها و محصوالت خود را بررسي و کنترل کنند. افرآينددهند تا امكان مي

سازمان قابل انجام هستند و بسته به محدوده  يرونب يا انتوسط متخصصان درون سازم

 يشه،د. هدف همممكن است از چند روز تا چند ماه متفاوت باش يازکار، زمان مورد ن

 اهيوهش ينا يجه،و محصوالت است. در نت يندهابهبود در فرا يهافرصت ييشناسا

 ند.دهيم يل( را تشكPlan-Do-Check-Act) PDCA از چرخه يعنصر مهم
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 سازمان يك هاييتمند فعالجامع، منظم و قاعده يبررس يابي،خود ارز :يابيارز خود

ول که مسئ يتوسط کسان عبارت ديگربه) شودياست که توسط خود سازمان انجام م

. شونديم يداور ،چارچوب يامدل  يك مقايسه بادر ارزيابي  يجکار هستند(. نتا ينا

 وضوحبه يداست و دامنه آن با يكاستراتژ يمتصم يك يابيارز انتخاب ابزار خود

طور هب يا يسازمان يطکل مح يبرا توانديم يابيارز عنوان نمونه، خودمشخص شود. به

 خود هايفهرستآمار اجرا شود. اغلب اوقات،  يدتول يندهايفرآ يمحدودتر فقط برا

ر آمار مورد استفاده قرا يدتول يندفرا يفيتکسيستماتيك  يابيارز يبرا ارزيابي

از کارکنان انجام شود و توسط  گروهيتوسط  توانديم يابيارز خود يند. فراگيرنديم

 ليداده و تكم يحچارچوب را توض) شود يبانين سازمان پشتبرو ياکارشناسان درون 

 يدهنام «67شدهکمك يابيارز خود»مورد،  ين. ا(کنند يلمورد استفاده را تسه يهافرم

رائه ا يقدرست و دق يريمغرضانه باشد و لزوما تصو يابيارز . ممكن است خودشوديم

 يبرا يشروع خوب توانديم يفيتبر چارچوب ک يمبتن يابيارز حال، خود ينندهد. با ا

 يفيتكر کو تف يفيت، چارچوب کخود ارزيابيباشد.  يفيتک ينهدر زمسيستماتيك کار 

 ريپذرا امكان هاي الزمنقاط ضعف و بهبود ييو شناسا کرده گذارييهدر سازمان پا را

وب چارچ» 2-0 شده در الزامابزار ارائه يناز چند يكي يابيارز . استفاده از خودسازديم

 مراجعه شود(.  ۳فصل است )به  «يرسم يآمارها يفيتک يريتمد

 درون يتوسط گروه توانديم يابيارز :يبرون سازمان يادرون  هاييابيارز يرسا

د باش يابيمسئول آمار مورد ارز يدگروه نباصورت اين  ينادر سازمان انجام شود که 

 يللالمينصندوق بعنوان نمونه، به. يرداز سازمان صورت پذ يرونب يتوسط گروه يا

 يجاستفاده کرده و نتا يابيارز ي(، براDQAFها )داده يفيتک يابيپول از چارچوب ارز

 

 

69assisted self-assessment  
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. کنديمنتشر م(« ROSCs) يناستانداردها و قوان يتگزارش رعا»آن را تحت عنوان 

 ينظام آمار ياکشور و سازمان  يك يمحصوالت آمار ترينيگزارش اصل ينا

اروپا  هي. دفتر آمار اتحادکنديم يابيمحصوالت را ارز ينمنتشرکننده ا يا يدکنندهتول

 ابييکشورها را ارز ينظام آمار يزسازمان ملل متحد ن يامنطقه هاييسيونکم يبرخ و

 .کننديم

 يرا، مستقل و مستند بسيستماتيك يندفرا يك يفيتک يزيمم :يفيتک يزيمم

 ،يابيارز است. برخالف خود يفيتتحقق الزامات ک يزانم يينشواهد و تع يگردآور

 يزي. ممشوديانجام م يبرون سازمان ياتوسط شخص ثالث درون  يشههم يزيمم

 ينهشود که در زميم يتدرون سازمان هدا يفيتک يزاناز مم يميتوسط ت يداخل

سط تو توانديم بيروني يزيندارند. مم يتيمسئول يمحصول مورد بررس يا يندفرا

 زييتوسط سازمان مم، شوندهاي سازمان منتفع مياز فعاليت که ياشخاص يا عانينفذ

و  هايزيانجام شود. مم يطتوسط متخصص واجد شرا ياسازمان،  يرونمستقل ب

و محصوالت  يندهافرآ يمستندساز ينو همچن ارزيابي خودپس از معموالً  هايبررس

 .شوديمورد نظر انجام م

ست ا يسازمانبرون يزياز مم ينوع يانتوسط همتا يبررس :يانتوسط همتا يبررس

 اين فعاليت شود. در حوزه آمار،ي)همتا( انجام م يکار ينهدر همان زم يکه توسط فرد

 مانند ي،از سازمان آمار يرونب ياز متخصصان آمار يميت يامعموال توسط متخصص 

ها و انجمن يقطر از. پذيرديصورت م يگرکشور د يا يسازمان آمار يكهمكاران 

تماس برقرار نمود. به طور معمول،  يانبا همتا توانيم ياحرفه تاالرهاي گفتگوي

بلكه  دهد،يها را هدف قرار نمداده يفيتاز ک يعد خاصبُ يانتوسط همتا يبررس

 انيتوسط همتا ي. بررسشوندپرسيده ميدر سطح سازمان  ، راهبردي بوده واالتؤس

است، که  يگرسازمان توسط سازمان د يكعملكرد  نظممبررسي و  يابيمعموال ارز
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 ييناستانداردها و اصول تع يترعا يبرا يکمك به سازمان تحت بررس ،ييهدف نها

 يرت غبه صور يابيارز يناست. ا يماتتصم ينو اتخاذ بهتر ياستگذاريشده، بهبود س

 و زيابانمان و ارساز ينبه اعتماد متقابل ب ياديز يو اتكا شوديانجام م يرقابت

 هاييابيارز يردارد. مانند سا يندفرآ ينها به ااعتقاد مشترك آن ينهمچن

انجام  يابيارز خودپس از معموال  يانتوسط همتا يبررس ها،يزيو مم يسازمانبرون

 يبررس يبرا يچارچوب مناسب «يرسم يآمارها يفيتک يريتچارچوب مد. »شوديم

 هاييبررسضرورت . دهديارائه م هايابيخودارز يبرا ينو همچن يانتوسط همتا

 شده است. بيان 2-۲در الزام  يادوره

 )سطح پيشرفته ارزيابي( ينامهو صدور گواه دادن برچسب -2-2-4

با استانداردها و الزامات  توانيرا م يابيارز يجنتا :ينامهو صدور گواه دادنبرچسب 

در  هينامصدور گواه يا دادنبرچسب  يهکار به عنوان ال ينکرد. ا يسهشده مقا يفتعر

 .ندکيکمك م ياعتبار آمار رسم يتاعتماد و قابل يتو به تقو شودنظر گرفته مي

تحقق مجموعه  يزاندرباره محاوي پيامي برچسب زدن به آمار،  :برچسب زدن

. شود ادهدآمار  يدکنندهتول يابه آمار  توانديبرچسب م ينا. يفيت استک ياستانداردها

 دادناست.  COP يتبر رعا يبرچسب زدن به آمارها مبتن ،اروپا يآمار يستمدر س

مناسب و درست است. برچسب  ،يامشود که پ يندارد تا تضم يازن اييهبه رو برچسب

 ينا ريدرباره تفس يحيو الزم است با توض «يآمار رسم»مختصر باشد، مانند  توانديم

 عبارت همراه باشد.

حصول، م يك ياآ کنديم يابياست که ارز يتيفعال ينامهصدور گواه :ينامهصدور گواه

 يفتعر ( با الزاماتيفيتک يريتمد يستم)به عنوان نمونه س يستمس يا يندخدمت، فرا
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ت دارد. مطابق يرسم يارهايمع يرسا يا الملليينشده توسط استاندارد شناخته شده ب

 ينضمسطح ت يكعنوان به يالملليناستاندارد ب رايزاست  دادنبرچسب  يکار نوع ينا

نهاد صدور مجوز  يكتوسط  صدور گواهينامه،. شوديشناخته م يفيتشده از ک

اشد. ب يالمللينب يا يدر سطح مل توانديکه م شوديمستقل انجام م يسازمانبرون

زمان مانند ساامه، يناست که نهاد صدور گواه ينموفق ا ينامهصدور گواه يندفرا يجهنت

 ي. استانداردهاکنديرا به سازمان اعطا م ايينامه( گواهISOاستاندارد ) يالمللينب

ISO يگزينجا، هاينامهگواه يلقب ينکاربرد دارد. ا يهر سازمان يبوده و برا عمومي 

که مخصوص  «يرسم يآمارها يفيتک يريتچارچوب مد»مانند  ييهاچارچوب

 ISO ينامه. اخذ گواهها هستندبلكه مكمل آن بودهن ،اندشده يجادا يآمار هايزمانسا

به  ينامهاست. اخذ گواه يندفرآ يفيتک يريتمد يبرا يشرفتهپ يروش و ابزار

ز اين يزيو مم يابيارز خود يفيت،ک يهاشاخص يفيت،ک يهاگزارش ي،مستندساز

 ينههزمستلزم ما ، اداردوجود  ينامهاخذ گواه يبرا يقابل توجه يايمزاهر چند دارد. 

 . است

 يسکر يريتمد -4-4

و  تيريمد ينهدر زم يسكر يريتمد ي،به طور سنت :آمار يدو تول يسکر يريتمد

ه ب يسكر يريتدامنه مد يراخ يهاسال ي. طگيرديمورد استفاده قرار م يمال يتامن

 يافتهتوسعه آمار گسترش و  يدتول يهاها و پروژهبرنامه يرو سا يسازسمت مدرن

عمال ا يالزام قانون يا يمقامات مل هايتوصيه يمعموال در راستا يسكر يريتاست. مد

ت مهم اس ياربس يفيتک يريتمد هاييتبا فعال يسكر يريتمدهماهنگي . شوديم

 (.«يرسم يآمارها يفيتک يريتچارچوب مد» 2-2)الزام 
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 منشأصورت والً بهبا اهداف سازمان در ارتباط بوده و معم هايسكر :يسکر يفتعر

ند، اشب گذار يربه اهداف تأث يابيبر دست تواننديکه م يابالقوه يدادهايو رو ريسك

د يدارو بروز يك احتمال ميزان صورتبه ،منشأ يك يسكسطح ر. شونديم يفتعر

آمار، اهداف  ينهدر زمشود. يف ميآن بر هدف تعر يرتأث يا يامدو پ )توسط آن منشأ(

ر طوبه يا «يرسم يآمارها يفيتک يريتچارچوب مد»صورت تطابق با به توانيرا م

ها و امنيت داده يآمار يمحرمانگ ينمانند تضم يفيت،تطابق با هر اصل ک ،خاص

 کرد. يف( تعر02)اصل  يدرست ينتضم يا( ۲)اصل 

براي درك بهتر موضوع، به بيان مثالي  :يآمار يدتول ينددر فرا يسکر ييناساش

 يتيفمانند کريسك با منابع  توانديآمارها م يخطا در برخ يسكر شود.ميپرداخته 

 ييندهاو فرآ يدتول يستم(، سيريگروش نمونه مانند) يشناسمنبع، روش يهاداده

ه بو انتشار مرتبط باشد.  يلو تحل يهها، پردازش، تجزداده يآورمرتبط با جمع يکار

اين ترتيب، مديريت ريسك به معني تضمين کيفيت مراحل مختلف مدل توليد آمار 

هر منبع  يبرابر حسب کاهش ريسك کيفيت در آن مراحل است.  ( GSBPM يعني)

کاهش  ي. براشوديدر نظر گرفته م ييآن بر آمار نها يامدو پ وقوعاحتمال  ،يسكر

ود ها وجبه آن يدگيو رس ييشناسا براي ياتيبرنامه عمل ،ياحتمال يجد هاييسكر

اشد، داشته ب ياديز يرتأث توانديخطا م بروز يا افزايش که ييآمارها يبرا يژهدارد. به و

 يمتق صشاخ، مانند دارد يتاهم ياربس يسكر يلو تحل يهتجز يلقب ينا

 .يتو آمار جمع يکننده، آمار تجارت خارجمصرف

با وجود رويكردهاي دارد.  يفيتک يريتبا مد ياريبس يهاشباهت يسكر يريتمد

 يدنبا بوده و يكديگرمكمل  يفيتو ک يسكر يريتمد يها، اما چارچوبنسبتا متفاوت

در  كيسر يريتکشورها، مد يکار گرفته شوند. در برخبه يكديگربه طور مستقل از 

بر  يتفكر مبتن سازيياده. پاستشده  ياجبار يحت ياو  يافتهرواج  يمؤسسات دولت
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توسط  يسازمان يسكر يريتاست. مد 7220:0202 يزواز الزامات ا يكي يسكر

. ۲2شوديم يتهدا(« COSOکننده ) يتحما يهاسازمان يتهکم» يكپارچهچارچوب 

مقرون به صرفه بوده و  يسكو ر يفيتک يريتمد يهماهنگ برا اييوهشاتخاذ 

 .کنديم يلرا تسه يريتمد يبانيمشارکت و پشت

 

 

 

 .مراجعه شود https://www.coso.org/Pages/default.aspxتر به آدرس اطالع بيشبراي  ۲2

https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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 هاپيوست

 (UN-FPOS) متحد ملل سازمان رسمي هايآمار بنيادين اصول -پيوست آ

چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رستتتمي »و ارتباط آن با اصتتتول 

 «نظام آمار ايران

 

ها هاي آماري، دولتنگراني درمورد ارائه آمارهاي رسمي با کيفيت مورد توجه سازمان

هاي در اوايل دهه نود که نظامالمللي بوده است. اين نگراني هاي بينو سازمان

اقتصادي و سياسي تغيير شكل دادند و کشورهاي جديدي ايجاد شدند، شدت يافت. 

در آن زمان آمارهاي رسمي، به ويژه در اروپاي مرکزي و شوروي سابق دچار بحران 

وجود آمد تا نقش آمارهاي شده بود. در آن زمان ضرورت تهيه و تدوين سندي به

هاي هاي جامع و فراگيري براي عملكرد نظامکرده و دستورالعمل رسمي را تعيين

ي اصول اساس»، 0770در سال « مجمع آماردانان اروپا»آماري ارئه دهد. در آن زمان، 

ملل متحد  سازمان آمار کميسيون بهرا تصويب کرد و پس از آن « آمارهاي رسمي

(UNSC)  اصول»را با عنوان  آن يبررس از پس کميسيون اينداده شد.  تحويل 

 02. اين اصول که شامل رساند تصويب به 0774ل سا در« رسمي آمارهاي بنيادي

 آمار ارائه و توليد باره چگونگي کيفيت در شفافي انداز چشم واقع درباشد، اصل مي

 :است زير شرح به و گذارديم آماري هايتفعالي اندرکاراندست تمامي فراروي را
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 طرفي و مناسبتاي، بيحرفهاستقالل  -1اصل 

ي اطالعات در مورد وضعيت اقتصادي، جمعيتی، اجتماعی و زيست آمارهاي رسمی با ارائه 

ه سازد کي دموکراتيك را فراهم میمحيطی، جزيی ضروري از سيستم اطالعاتی يك جامعه

آمارهاي  منظور، اين برايبرند. می هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره

آمارهاي  هايسازمانتوسط  است ها درعمل به اثبات رسيدهکه سودمندي آن رسمي

له گيرد تا به اين وسيمیقرار  در دسترس گونه تبعيضيبدون هيچ وشده رسمي تهيه 

 حق شهروندان در برخورداري از اطالعات عمومی ادا شود.

 اياستانداردها و اخالق حرفه -2اصل 

 مالحظات اساس بر بايد آماري هايسازمان رسمي، آمارهاي به اعتماد حفظ براي 

 آوري،جمع هايروش در مورد اي،حرفه اخالق و علمي اصول جمله از ايحرفه

 .کنند گيريتصميم آماري، هايداده ارائه و سازيذخيره پردازش،

 پاسخگويي و شفافيت -2اصل 

 مطابق با را اطالعات بايد آماري هايسازمان ها،داده صحيح تفسير در تسهيل براي

 .دهند ارائه آمار هايرويه و هاروش منابع، مورد درتدوين شده  علمي استانداردهاي

 گيري از استفاده نادرستپيش -4اصل 

 آمار، از نادرست و اشتباه تفسير پيشگيري از مجازند براي آماري هايسازمان

 .توضيحات الزم را ارائه نمايند

 منابع آمارهاي رسمي -5اصل 

 يا مختلف و هايآمارگيري جمله از منابع، انواع ازي الزم را هاآماري داده هايسازمان

 کيفيت، به توجه با را منابع بايدهاي آماري . سازمانکنندميتهيه  اداري هايداده

 .نمايند ، انتخابييپاسخگو بار و هاهزينه ،هنگام بودنبه
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 محرمانگيحفظ  -6 اصل 

هاي آماري به اطالعات مربوط به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي که توسط سازمان

شوند، بايد کاماًل محرمانه بوده و تنها آوري ميي اطالعات آماري جمعمنظور تهيه

 براي اهداف آماري مورد استفاده قرار گيرند.

 قانون -1اصل 

 آماري بايد به اطالع عموم رسانده شود.هاي موازين حاکم بر نظام و مقررات قوانين، 

 هماهنگي در سطح ملي -8 اصل 

نظام آماري  به دستيابي براي کشور يك آماري هايسازمان بين هماهنگيبرقراري 

 .است ، ضروريآمدکار و منسجم

 المللياستفاده از استانداردهاي بين -9اصل 

 هايروش و هابنديطبقه مفاهيم، از کشورها آماري هايسازمان گيريبهره 

 ارتقاء ،اداري سطوح تمامي در را آماري هاينظام کاراييانسجام و  المللي،بين

 .بخشدمي

 الملليهمكاري بين -10اصل 

کشورها، کمك  رسمي آمار هاينظام بهبود به آماري جانبه چند و جانبه دو همكاري

 .کندمي

« اصول چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران»ارتباط 

به « چارچوب مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران»اصول   :FPOSو 

، اين ارتباط را نشان 0مرتبط است. جدول « اصول بنيادين آمارهاي رسمي»شدت با 

 دهد. مي
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 FPOSچارچوب مديريت کيفيت و ارتباط آن با  اصول  -1 جدول

ول چارچوب مديريت اص

 کيفيت آمارهاي رسمي

 (FPOSرسمي ) هايآمار بنيادين اصل

1 2 2 4 5 6 1 8 9 10 

 آماري نظام مديريت -1حوزه 

ماهنگي -0 ظام ه مارملي  ن ي آ

  ايران
       *   

يت -0 باط مدير   کاربران با ارت

تأمينداده ندگانها،  ها و داده کن

 نفعانساير ذي
*    *   o   o  

  *         آماري استانداردهاي مديريت -۳
 سازماني محيط مديريت -2حوزه 

     o  *     o اي حرفه استقالل تضمين -4
 عيني و طرفي بي تضمين -2

 بودن
* o  o  o  o   o     

     o    *   شفافيت تضمين -6
 محرمانگي آمار و تضمين -۲

 هاداده امنيت
    *      

         *   تعهد به کيفيت تضمين -2
           o منابع کفايت تضمين -7

  آماري فرآيندهاي مديريت -2حوزه 

 شناسيتضمين روش -02

 مطمئن
 *   o     o  o  

   o    *     هزينه کارايي  تضمين -00
آماري  هايرويه تضمين -00

 مناسب
 *   o       

      *     پاسخگويي بار مديريت -0۳
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ول چارچوب مديريت اص

 کيفيت آمارهاي رسمي

 (FPOSرسمي ) هايآمار بنيادين اصل

1 2 2 4 5 6 1 8 9 10 

 آماري بروندادهاي مديريت -4حوزه 

       o   o  * مناسبت تضمين -04
 قابليت و درستي تضمين -02

 اطمينان
*    o       

نگام بودن و ههب تضمين -06

  بودن موقعبه
*    o       

 و پذيريدسترسي تضمين -0۲

 وضوح
*  o         

 انسجام و تضمين -02

 پذيريمقايسه
*  o       o   

   o      *   هافراداده مديريت -07

 .)معموال يك مورد( FPOSاصول چارچوب مديريت کيفيت از  بسيار قويپشتيباني  *

o  تر از بيشپشتيبانيFPOS هاي مختلف()با توجه به ديدگاه 
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 نامهواژهاختصارها و  -بپيوست 

 اختصارها -ب-1

 .استکار رفته در اين سند، به شرح زير اختصارهاي به

 Application Programming نويسي کاربرديرابط برنامه

Interface 
API  

 Code of Practice CoP نامه اجرايي آمار اروپاآيين

 Consumer Price Index CPI کنندهشاخص قيمت مصرف

 Common Statistical آماري مشترك توليد معماري

Production Architecture CSPA 

 Data Quality Assessment هاکيفيت دادهچارچوب ارزيابي 

Framework  DQAF 

بنياد اروپايي براي مديريت 

 کيفيت
European Foundation for 

Quality Management EFQM 

 European Statistical System  ESS نظام آماري اروپا

 Fundamental Principles of اصول بنيادين آمارهاي رسمي

Official Statistics FPOS 

 در عمومي فعاليت مدل

 آماري هايسازمان
Generic Activity Model for 

Statistical Organizations GAMSO 

کسب و کار  فرآيندمدل عمومي 

 آماري
Generic Statistical Business 

Process Model GSBPM 

 Generic Statistical مدل عمومي اطالعات آماري

Information Model GSIM 

 International Monetary Found IMF المللي پولصندوق بين
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 International Organization for المللي استانداردسازمان بين

Standardization ISO 

 Non-Governmental دولتي غير هايسازمان

Organization NGO 

 National Quality Assurance چارچوب ملي تضمين کيفيت

Frameworks NQAF 

براي ايجاد يا توسعه  ملي راهبرد

 آمارها
National Strategy for the 

Development of Statistics NSDS 

ها و توسعه سازمان همكاري

 اقتصادي

Organisation for Economic 

Co-operation and 

Development 

OECD 

استانداردها و  يتگزارش رعا

 ينقوان
Reports on the Observance of 

Standards and Codes 
ROSC 

 Sustainable Development هاي توسعه هزارهشاخص

Goals 
SDGs 

هاي فراداده ها وتبادل داده

 آماري
Statistical Data and Metadata 

eXchange 
SDMX 

 Total Quality Management TQM يريت کيفيت جامعمد

کميسيون اقتصادي سازمان ملل 

 اروپابراي 
United Nations Economic 

Commission for Europe 
UNECE 

کميسيون اجتماعي و اقتصادي 

سازمان ملل براي آسيا و 

 اقيانوسيه

United Nations Economic and 

Social Commission for Asia 

and the Pacific 

UNESCAP 

 United Nations Statistics بخش آمار سازمان ملل متحد

Division 
UNSD 
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 نامهواژه -ب-2

 التين فارسی

 official statistics  يآمار رسم

 data linkage هااتصال داده

 relationship with data users هاان دادهاربرکارتباط با 

 quality assessment تيفکي يابيارز

 statistical standards يآمار ياستانداردها

 professional independence يااستقالل حرفه

 coherence انسجام

 institutional integrity امانتداري سازماني

 statistical output آماري برونداد

 punctuality موقع بودنبه

 timeliness نگام بودنهبه

 impartiality يطرفيب

 prerequisites of quality پيش نيازهاي کيفيت

 funding agency بودجهننده کنيتأم

 data provider هاننده دادهکنيتأم

 assurance of integrity داريامانتتضمين 

 quality assurance تيفکين يتضم

 quality commitment تعهد به کيفيت

 producers of statistical data توليدکنندگان آمار

 quality assessment framework چارچوب ارزيابي کيفيت
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 التين فارسی

 quality assurance framework چارچوب تضمين کيفيت

 quality framework تيفکيچارچوب 

 micro data هاخردداده

 policy يخط مش

 administrative data يادار يهاداده

 accessibility يريپذيدر دسترس بودن/ دسترس

 accuracy درستي

 stakeholder نفعيذ

 methodological soundness مطمئنروش شناسي 

 appropriate statistical procedures مناسب  يآمار يهاهيرو

 consistency سازگاري

 transparency شفافيت

 objectivity عينيت

 metadata هافراداده

 structural metadata ساختاري يهافراداده

 reference metadata مرجع يهافراداده

 process فرآيند

 statistical processes هاي آماريفرآيند

 reliability قابليت اعتماد

 serviceability کارگيريقابليت به

 efficiency کارايي

 user کاربر



 چارچوب مدیریت كيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ایران.................................0۳4

 

 التين فارسی

 adequacy of resources کفايت منابع

 quality control کنترل کيفيت

 quality کيفيت

 statistical confidentiality and data هاداده و امنيت محرمانگي آمار

security 

 statistical production محصول آماري

 institutional environment محيط سازماني

 managing respondent burden ييمديريت بار پاسخگو

 quality management مديريت کيفيت

 documentation مستندات

 quality documentation مستندات کيفيت

 comparability پذيريمقايسه

 relevance مناسبت

 statistical system نظام آماري

 clarity  وضوح

 cost-effectiveness هزينه -کارايي

 coordination and cooperation همكاري و هماهنگي

 integration سازييكپارچه
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