كتاب معني دار سازي دادُ ّا راٌّوایی است كِ در چارچَب ًطست كاری ارتثاطات ٍ اطالعرساًی آهاری كویسیَى اقتصادی هلل هتحذ -ارٍپا
( ) UNECEتحت ًظز تزًاهِ كاری كٌفزاًس آهارضٌاساى ارٍپایی ،در چْار فصل تْیِ ضذُ است ٍ تِ ػٌَاى اتشار ػولی تزای كوک تِ هذیزاى،
آهارضٌاساى ٍ كارضٌاساى رٍاتط ػوَهی در ساسهاىّای آهاری  ،اساتیذ ٍ داًطجَیاىًْ ،ادّای اطالع رساًی ٍ كارضٌاساى حَسُ رساًِ تِ هٌظَر تِ
كارگیزی آهار در سًذگی ،در ًظز گزفتِ ضذُ است.
ایي كتاب تَسط هَسسِ كار ٍ تاهیي اجتواػی هٌتطز ضذُ است.

مقدمه مترجمین
اّویت دستزسی تِ دادُ ّا ٍ اطالػات آهاری هؼتثز ٍ تِ رٍسّ ،ذف دار ٍ ّوِ جاًثِ ًگز در ّوِ اهَر اػن اس سیاستگذاری در تزًاهِ ریشی ،تؼییي
اّذاف ٍ خط هطی ّا  ،پطتیثاًی اس هزاجغ كالى تصوین ساسی ٍ تصوین گیزی تز كسی پَضیذُ ًیست .تْیِ آهار ٍ اطالػات تِ هٌظَر ارسیاتی ٍ

ّذایت هستوز سیاست ّا در اتؼاد اقتصادی  ،اجتواػی ٍ فزٌّگی تزای ّز ساسهاى یک هشیت اًکار ًاپذیز هی تاضذّ .وچٌیي ّشیٌِ ٍ سهاى قاتل
تَجْی كِ تزای تْیِ ،پاالیص ،تحلیل ٍ تٌظین آهار صزف هی ضَد ،هحذٍدیت هْوی تزای استفادُ اس آهار هحسَب هی ضَد.
كتاب حاضز تا ػٌَاى" هؼٌی دار ساسی دادُ ّا "راٌّوایی است كِ در چارچَب ًطست كاری ارتثاطات ٍ اط الع ر س اًی آهاری كویسیَى اقتصادی
هلل هتحذ -ارٍپا ( ) UNECEتحت ًظز تزًاهِ كاری كٌفزاًس آهارضٌاساى ارٍپایی ،در چْار فصل تْیِ ضذُ است ٍ تِ ػٌَاى اتشار ػولی تزای كوک
تِ هذیزاى ،آهارضٌاساى ٍ كارضٌاساى رٍاتط ػوَهی در ساسهاىّای آهاری ،اساتیذ ٍ داًطجَیاىًْ ،ادّای اطالع رساًی ٍ كارضٌاساى حَسُ رساًِ تِ
هٌظَر تِ كارگیزی آهار در سًذگی ،در ًظز گزفتِ ضذُ است.
ایي كتاب تفاٍتّای ػولی ٍ فزٌّگی در هیاى ساسهاىّای آهاری ٍ رٍشّای هتفاٍت ،اس كطَری تِ كطَر دیگز را تاییذ هیًوایذ ٍ هجوَػِ ای اس
چْار "راٌّوا" است كِ در قالة چْار فصل ارائِ ضذُ است.

فصل اٍل كتاب تا ػٌَاى " راٌّوایی تزای ًگارش اػذاد"تز استفادُ اس فٌَى هَثز ًَضتي هتوزكش ضذُ است .راٌّوایی ّا ٍ تَصیِّایی درتارُ
كارتزد هتَى ،جذاٍلً ،وَدارّاً ،قطِّا ٍ دیگز اتشارّا تزای استفادُ غیز آهارضٌاساى ارائِ هیكٌذ .در ایي فصل تَضیحاتی در خصَظ تؼزیف هفَْم
"گشارش آهاری" ٍ چزایی ٍ چگًَگی تْیِ گشارش آهاری ً ،حَُ ًگارش دادُ ّا ٍ ارسیاتی اثزتخطی ٍ  ...را تیاى ٍ تطزیح هی ًوایذ.

فصل دٍم تا ػٌَاى " راٌّوایی تزای ارائِ آهارّا " یک راٌّوا ،تزای ارائِ آهار تا ّذف كوک تِ خَاًٌذگاى ،در یافتي تْتزیي راُ تزای دریافت هفَْم
پیام تا استفادُ اس هجوَػِای اس هٌاسةتزیي اتشارّا ٍ هْارتّا هیتاضذ .ایي فصل اس تخص ّایی ًظیز :دستیاتی سزاسزی تِ پیام ،ارائِ پیطٌْاد
تزای اًتطار "هَثز" اخثار ٍ یا اسٌاد دیگز ،هاًٌذ یک گشارش یا هقالِ تحلیلی ،رٍضْای تصَیزساسی آهارّا ،چزایی ٍ چگًَگی طزاحی جذاٍل،
ًوَدارّا ٍ ًقطِ ّا ٍ فٌَى تصَیز ساسی در حال ظَْر تطکیل ضذُ است.
فصل سَم تا ػٌَاى " راٌّوای تزقزاری ارتثاط تا رساًِ ّا" یک راٌّوا تزای ارتثاط تا رساًِّا تِ ػٌَاى اتشار كارتزدی تزای هذیزاى ،آهارضٌاساى،
كاركٌاى ارتثاطات ٍ ارتثاط تا رساًِّا در ساسهاىّای آهاری تٍِیژُ آى دستِ اس ساسهاىّایی است كِ در هزحلِ تَسؼِ راّثزدّای ارتثاطی خَد
قزار دارًذ  ،هی تاضذّ .ذف ایي فصل كوک تِ تَلیذ كٌٌذگاى آهار در یافتي تْتزیي رٍش تزای رساًذى پیام خَد ٍ ارتثاط هَثز تا رساًِّا است ٍ
حاٍی پیطٌْادّا ،دستَرالؼولّا ٍ هثالّایی است .رساًِّای اجتواػی تِتاسگی پذیذار ضذًذ ٍ تاثیز تاالی ایٌتزًت ٍ رساًِّای اجتواػی ًظیز
فیستَک ،تَییتز ٍ ٍتالگّا را هٌؼکس هیكٌذ .در ایي فصل ػالٍُ تز تیاى اصَل  ،اّذاف ٍ هسائل هذیزیتی ًسثت تِ تیاى فٌاٍری ّای در حال
ظَْر تزای تزقزاری ارتثاط تا رساًِ ّا ً ،حَُ پایص ٍ ارسیاتی فؼالیت ّای رساًِ ّا ،آهَسش ٍ هذیزیت تحزاى رساًِ ای را تطزیح هی ًوایذ.
فصل چْارم كتاب تا ػٌَاى "سَاد آهاری" تزای تَصیف تَاًایی ضخصی یا گزٍّی تزای درک ٍ فْن آهار هی تاضذ .هَضَع سَاد آهاری تحث
جذیذی ًیست .تزای هثال تیص اس  03سال است كِ هحققاى در هَرد هَضَػات هیاىرضتِای هاًٌذ ریاضیات ،آهار ،فٌَى آهَسضی ،رٍاىضٌاسی ٍ
ستاىضٌاسی تحث هیكٌٌذ .تحث تز ایي حقیقت استَار است كِ سَاد آهاری ًیاسهٌذ تَاًاییّای تسیاری است كِ هْنتزیي آىّا هْارتّای ریاضی
ٍ آهاری هی تاضذ ،صالحیتی كِ تِ درک درستی اس ارقام تزای توایش تیي دادُّای هؼتثز ٍ تحزیفضذُ ،هٌجز هیضَد .ػالٍُ تز ایي ،هزدم را قادر
هیساسد تِ ارسیاتی اطالػاتی تپزداسًذ كِ ّوزاُ ارقام ّستٌذ ٍ در ًْایت آىچِ كِ دادُّای ٍاقؼی در هَرد جاهؼِ است را درک كٌٌذ .در ایي فصل
تِ تَاًایی درخصَظ"سَاد آهاری" در سِ هحَر اضارُ ضذُ استّ .نچٌیي تِ گزٍُّایی كِ تِ آهَسش جَاًة هختلف سَاد آهاری ًیاس دارًذ ،اضارُ
ضذُ است .پس اس هز ٍری تز طزح ّای جاریً ،سثت تِ اّویت ٍ ضزٍرت تْثَد سَاد آهاری تزای گزٍُ ّای هختلف هٌجولِ :جاهؼِ آهَسضی،
صاحثاى كسة ٍ كار ،ساسهاى ّای آهاری ،ػوَم هزدم ٍ  ...تحث هی ًوایذ ٍ ارسیاتی اثز تخطی فؼالیت ّای سَاد آهاری را تطزیح ًوَدُ است.
اهیذ است تزجوِ ایي كتاب اتشار ػولی تزای كوک تِ سیاستگذاراى ،تزًاهِ ریشاى ،هذیزاى ،اساتیذ ،آهارضٌاساى ،كارضٌاساى رساًِ ،خثزًگاراى،
داًطجَیاى ٍ  ...در جْت تِ دست آٍردى فٌَى ًَضتاری هَثز تزای تِ كار گیزی آهار در ارتقای كیفیت سًذگی در كطَر تاضذ.

