عنوان :هؼٌی دار سازی دادُ ّا
مترجم :سیذ ًؼوت الِ هیر فالح ًصیری ٍ
دیگراى
خالصه :حکوراًی خَب در سطح کالىً ،یازهٌذ
ترکیثی ضایستِ ٍ تذتیر هٌاسة ضرایط اقتصادی،
سیاسی ،اجتواػی ٍ فرٌّگی است کِ تحقق آى
هستلسم اتسارّا ٍ رٍشّای خاظ خَد است.
تحقق ایي ضرایط تِ دادُ ّا ٍ تحلیل ّایی ًیاز
دارد کِ تذٍى آى ّا ضٌاخت ٍضغ هَجَد ٍ
هسیرّای هوکي تِ سَی ٍضغ هطلَب هیسر
ًخَاّذ ضذ .آهار یکی از اتسارّای تٌیادی ترای
کسة چٌیي دادُّایی ٍ تحلیل الساهات دست
یافتي تِ ٍضغ هطلَب است ً.قص سازهاىّای
آهاری صرفاً جوغآٍری ٍ تَلیذ آهار ًیستً .قص
آًاى درک ًیازّای گًَاگَى کارتراى دادُّا ،تْثَد
رًٍذّای اًتطار  ،تاال تردى سطح آگاّی از ارزش
آهار ٍ تطَیق هذاٍم استفادُ آگاّاًِ از آهار ٍ در
کل ارتقا ٍ ترٍیج سَاد ٍ فرٌّگ آهاری هی تاضذ.

توضيحات:
اّویت دسترسی تِ دادُ ّا ٍ اطالػات آهاری هؼتثر ٍ تِ رٍزّ ،ذف دار ٍ ّوِ جاًثًِگر در ّوِ اهوَر اػون از سیاسوتگوااری در ترًاهوِ
ریسی ،تؼییي اّذاف ٍ خط هطی ّا  ،پطتیثاًی از هراجغ کالى تصوینسازی ٍ تصوینگیری تر کسی پَضیذُ ًیست .تْیِ آهار ٍ اطالػات
تِ هٌظَر ارزیاتی ٍ ّذایت هستور سیاست ّا در اتؼاد اقتصادی ،اجتواػی ٍ فرٌّگی ترای ّر سازهاى یو هسیوت اًکارًاپوایر هویتاضوذ.
ّوچٌیي ّسیٌِ ٍ زهاى قاتل تَجْی کِ ترای تْیِ ،پاالیص ،تحلیل ٍ تٌظین آهار صرف هیضَد ،هحذٍدیت هْوی تورای اسوتفادُ از آهوار
هحسَب هی ضَد .
کتاب حاضر تا ػٌَاى «هؼٌی دار سازی دادُ ّا» راٌّوایی است کِ در چارچَب ًطست کاری ارتثاطات ٍ اطالعرساًی آهواری کویسویَى
اقتصادی هلل هتحذ -ارٍپا )(UNECEتحت ًظر ترًاهِ کاری کٌفراًس آهارضٌاساى ارٍپایی ،در چْار فصل تْیِ ضذُ است ٍ تِ ػٌوَاى
اتسار ػولی ترای کو تِ هذیراى ،آهارضٌاساى ٍ کارضٌاساى رٍاتط ػوَهی در سازهاىّای آهاری ،اساتیذ ٍ داًطووَیاىًْ ،ادّوای اطوالع
رساًی ٍ کارضٌاساى حَزُ رساًِ تِ هٌظَر تِ کارگیری آهار در زًذگی ،در ًظر گرفتِ ضذُ است .
ایي کتاب تفاٍتّای ػولی ٍ فرٌّگی در هیاى سازهاىّای آهاری ٍ رٍشّای هتفاٍت ،از کطَری تِ کطوَر دیگور را تاییوذ هویًوایوذ ٍ
هووَػِای از چْار «راٌّوا» است کِ در قالة چْار فصل ارائِ ضذُ است .
فصل اٍل کتاب تا ػٌَاى «راٌّوایی ترای ًگارش اػذاد» تر استفادُ از فٌَى هَثر ًَضتي هتورکس ضذُ است .راٌّوایی ّا ٍ تَصیِّایی
درتارُ کارترد هتَى ،جذاٍلً ،وَدارّاً ،قطِّا ٍ دیگر اتسارّا ترای استفادُ غیر آهارضٌاساى ارائوِ هویکٌوذ .در ایوي فصول تَضویحاتی در
خصَظ تؼریف هفَْم «گسارش آهاری» ٍ چرایی ٍ چگًَگی تْیِ گسارش آهاریً ،حَُ ًگارش دادُّا ٍ ارزیاتی اثرتخطی ٍ ...را تیواى ٍ

تطریح هی ًوایذ.
فصل دٍم تا ػٌَاى «راٌّوایی ترای ارائِ آهارّا» ی راٌّوا ،ترای ارائِ آهار تا ّذف کوو توِ خَاًٌوذگاى ،در یوافتي تْتوریي راُ تورای
دریافت هفَْم پیام تا استفادُ از هووَػِای از هٌاسةتریي اتسارّا ٍ هْارتّا هیتاضذ .ایي فصل از تخصّایی ًظیر :دستیاتی سراسوری
تِ پیام ،ارائِ پیطٌْاد ترای اًتطار «هَثر» اخثار ٍ یا اسٌاد دیگر ،هاًٌذ ی گسارش یا هقالِ تحلیلی ،رٍشّای تصَیرسازی آهارّا ،چرایی
ٍ چگًَگی طراحی جذاٍلً ،وَدارّا ٍ ًقطِ ّا ٍ فٌَى تصَیرسازی در حال ظَْر تطکیل ضذُ است .
فصل سَم تا ػٌَاى «راٌّوای ترقراری ارتثاط تا رساًِّا» ی راٌّوا ترای ارتثاط تا رسواًِ ّوا توِ ػٌوَاى اتوسار کوارتردی تورای هوذیراى،
آهارضٌاساى ،کارکٌاى ارتثاطات ٍ ارتثاط تا رساًِّا در سازهاىّای آهاری تٍِیژُ آى دستِ از سازهاىّوایی اسوت کوِ در هرحلوِ تَسوؼِ
راّثردّای ارتثاطی خَد قرار دارًذ ،هی تاضذّ .ذف ایي فصل کو تِ تَلیذکٌٌذگاى آهار در یافتي تْتریي رٍش ترای رساًذى پیام خوَد
ٍ ارتثاط هَثر تا رساًِ ّا است ٍ حاٍی پیطٌْادّا ،دستَرالؼولّا ٍ هثالّایی است .رساًِّای اجتواػی تِتازگی پذیوذار ضوذًذ ٍ تواثیر
تاالی ایٌترًت ٍ رساًِ ّای اجتواػی ًظیر فیسثَک ،تَییتر ٍ ٍتالگّا را هٌؼکس هیکٌذ .در ایي فصل ػالٍُ تور تیواى اصوَل  ،اّوذاف ٍ
هسائل هذیریتی ًسثت تِ تیاى فٌاٍری ّای در حال ظَْر ترای ترقراری ارتثاط تا رساًِ ّا ً ،حَُ پایص ٍ ارزیاتی فؼالیتّای رسواًِّوا،
آهَزش ٍ هذیریت تحراى رساًِ ای را تطریح هی ًوایذ.
فصل چْارم کتاب تا ػٌَاى «راٌّوایی ترای تْثَد سَاد آهاری» ترای تَصیف تَاًایی ضخصی یا گرٍّی ترای درک ٍ فْن آهار هی تاضوذ.
هَضَع سَاد آهاری تحث جذیذی ًیست .ترای هثال تیص از  03سال است کِ هحققاى در هَرد هَضَػات هیاىرضتِای هاًٌذ ریاضویات،
آهار ،فٌَى آهَزضی ،رٍاىضٌاسی ٍ زتاىضٌاسی تحث هیکٌٌذ .تحث تر ایي حقیقت استَار است کوِ سوَاد آهواری ًیازهٌوذ تَاًواییّوای
تسیاری است کِ هْنتریي آًْا هْارتّای ریاضی ٍ آهاری هیتاضذ ،صالحیتی کِ تِ درک درسوتی از ارقوام تورای تووایس تویي دادُّوای
هؼتثر ٍ تحریفضذُ ،هٌور هیضَد .ػالٍُ تر ایي ،هردم را قادر هی سازد تِ ارزیاتی اطالػاتی تپردازًذ کِ ّوراُ ارقام ّسوتٌذ ٍ در ًْایوت
آًچِ کِ دادُّای ٍاقؼی در هَرد جاهؼِ است را درک کٌٌذ .در ایي فصل تِ تَاًایی درخصَظ «سَاد آهاری» در سِ هحوَر اضوارُ ضوذُ
استّ .وچٌیي تِ گرٍُ ّایی کِ تِ آهَزش جَاًة هختلف سَاد آهاری ًیاز دارًذ ،اضارُ ضذُ است .پس از هرٍری تر طورح ّوای جواری،
ًسثت تِ اّویت ٍ ضرٍرت تْثَد سَاد آهاری ترای گرٍُّای هختلف هٌوولِ :جاهؼِ آهَزضی ،صاحثاى کسة ٍ کار ،سازهاى ّای آهاری،
ػووووَم هوووردم ٍ  ...تحوووث هوووی ًوایوووذ ٍ ارزیووواتی اثووور تخطوووی فؼالیوووت ّوووای سوووَاد آهووواری را تطوووریح ًووووَدُ اسوووت.
اهیذ است ترجوِ ایي کتاب اتسار ػولی ترای کو تِ سیاستگااراى ،ترًاهِریوساى ،هوذیراى ،اسواتیذ ،آهارضٌاسواى ،کارضٌاسواى رسواًِ،
خثرًگاراى ،داًطوَیاى ٍ  ...در جْت تِ دست آٍردى فٌَى ًَضتاری هَثر ترای تِ کار گیری آهار در ارتقای کیفیت زًذگی در کطَر تاضذ.

