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 اعتماد عمومي و اطالعات آماري

  سيد حسين پيمان

 
 

 آمار چيست؟
می دست به دهیبندی و سازمان که با جمع آوری، طبقه بدانيم  های مشاهده شده پيرامونیاگر آمار را اطالعات عددی ازپدیده

 یین جنس آمار نوعی آگاهی و اطالعات، بنابرا شودگيری، تجزیه و تحليل، استنباط ، تفسير و تعميم داده میو سپس نتيجه  آید
 .در قالب کمی اندازه گيری و عرضه می شود کهاست 

عنوان یک را بهآمار موضوع اوليه توان خاستگاه اخذ شده، لذا می” State“از کلمه دولت ” Statistic“عنوان می شود واژه آمار 
 .تلقی کردجامعه مسائل  عنوان شناختی دولتی ازفعاليت دولتی و حکومتی و حتی به

استفاده برای  حاکميتهای دستگاهآمارهایی است که توسط " ناظر به  (Official Statistics)یبنابراین اگر بپذیریم که آمار رسم
اجتماعی ، اقتصادی، در مورد وضعيت   آگاهی دهی های پژوهشی و ریزی، سياستگذاری، موضوعدر تصميم سازی، برنامه

، ماهيت این محصول را بنابر ادبيات اقتصادی می توان یک کاالی عمومی توليد و منتشر می شود ،رکشو سياسی و فرهنگی 
ناميد ، چرا که اگر وظایف دولت ها توزیع درآمد و ثبات اقتصادی تلقی شود این وظایف بدون ابزاری همچون آمار ، تحقق نخواهد 

ماهيتی مانند کاالهای چون ار نمی تواند به سازو کار بازار محّول شود لذا توليد آم و استفاده کننده اصلی آن دولت است و یافت
 .عمومی دارد 

ف افراد ديگر عي در مصرکاالی عمومی ماهيتی دارد که مصرف هم زمان از آن به وسيله تعداد بسياري از افراد بدون اينكه مان
 .به ازاي منافع ، دريافت وجه كرد تان مشخص كرد نمي توا رامنافع هرشخص از آن كاالها پذیر است و ايجاد شود ، امکان 

 خدمات امنيتي ، صدا: مانند.( واحد براي بيش از يك فرد درجامعه مطلوبيت ايجاد نمايد زمان مصرف كاالهاي عمومي مي تواند در
انند استفاده نمایند هم بخش خصوصی و هم دولت ها می تو، لذا چون از آمارهای توليدی در آن واحد  ) ...و ،، فضای سبزوسيما

منفعت  بر اساس سازوكار بازار براي مشخص كردن قيمت صحيح چنين كاالي  ي عمومي تّلقي مي شود و آمار يك كاالي واسطه
 .ناتوان است )طرح هاي آماري پايه سرشماري ها و مانندبه خصوص درآمارهاي اساسي (بهاي آن براي هر شخص  و

هرچند  .قلمداد می شود ،و جزو کاالهای اساسی و پایه استاز وظایف مهم حکومت ها  به همين دليل توليد چنين کاالیی
بخش خصوصي با اما  .بخش خصوصي براي تنظيم فعاليت هاي خود به آن احتياج داردو تمامي آحاد اجتماع از آن بهره مي برند، 

انتظار بازار رقابتي درخصوص چنين كاالهايي نمي  سرمايه گذاري نمي كند ، و، توجه به هزينه باالي چنين فعاليت هاي درآن 
 توسعه عمومي است توان داشت ، لذا اين كاالها اكثرا كاالهاي زيرساختي است كه زمينه ساز رشد و

 

 )  Good Governance( نقش آمار در حكمراني خوب 

ی و پایه حکمرانی خوب تلقی می باتوجه به ویژگی هایی که حکمرانی خوب مطرح می نمایند آمار رسمی از موضوعات اساس
مطرح است که  ،از ویژگی های حکمرانی خوب پاسخ گویی ، اجماع سازی ، شفافيت ، کارایی و اثر بخشی و مشارکت.شود 

 . جزو نقش و کارکردهای آمار رسمی در صحنه اجتماعی است
آمار رسمی نقش  . عمومی نياز دارد  وبه حساسيت و فهم مشترک  ، درک مصالح و حل نارسایی ها و چالش ها ی اجتماعی

مهمی را در درک و فهم و اجماع عمومی دارد و این فهم مشترک سبب وفاق ، و اراده جمعی برای مرتفع کردن مشکالت موجود 
پدیده اقتصادی یک درک مشترکی از اجزا ؛ " ارزش افزوده " ه می شود هنگامی که گفت. محسوب می شود  جامعه ، و آینده

همچنين آمار خود مجرایی برای شفافيت ، پاسخ گویی مستد ، سنجش کارایی و مشارکت همگانی و  .  شودپيدا می ه جامعدر
 .استآشکار کننده اعتماد عمومی 

اّما هر نظام آمار رسمی در . اعتماد به نظام آمار رسمی از پایه های و ارکان اعتماد در حکمرانی مطلوب تلقی می شود این بنابر
با اهداف جامعه بنابراین سازگاری هرچه بيشتر فرهنگ آماری  .هنگی خاص خود فعاليت داشته و از آن متاثر می شود فضای فر

لذا تشخيص ویژگی های فرهنگ  ،اثر بخشی فعاليت های آماری و اعتماد به آمارهای توليدی را فزونتر خواهد کرد ،نظام آماری
   اما فرهنگ آماری چيست؟ .ناسب ، بسيار مهم خواهد بودآماری کشور و سنجش آن در بازه های زمانی م

 . ها و رفتار آماري جامعه مطرح است فرهنگ آماري همان ماهيت فرهنگ است با مشخصة آماري كه در حوزة فعاليت
جامعه تعريف فرهنگ آماري را مجموعه نگرش و باور عمومي از آمار، چگونگي توليد، نشر ، دستيابي و به كارگيري آمار در "اگر 

، كاربران  کار گذارانرسمی را  مي توان به چهار گروه پاسخگويان ،  هایبراساس این تعریف عوامل تاثير گذار براعتماد آمار .كنيم 
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ل بنيادی در آمار رسمی مطرح است که واصرسمی، نهادهای آمار  اطالعاِت یی دراعتمادزابرای  . وتوليد كنندگان تفكيك کرد
 :به طور مستقيم ناظر به اعتماد عمومی است مانند آن اخص های تعدادی از ش

که می توان گفت به طور تلویحی  به دقت ، سرعت وصحت در فرآیند ( اياخالق حرفه ؛در اطالعات طرفي و دسترسي برابربي 
هماهنگي در سطح  ؛ نگيحفظ محرما؛  ي نادرستپيشگيري از استفاده ؛گويي و شفافيتپاسخ؛ )داردتوليد آمار رسمی اشاره 

 .را می توان نام برد ،المللياستانداردهاي بين و ملي
اعتماد که مشارکت جمعی را نيز نتيجه خواهد داد، واقعی کردن نگرش جامعه به نهادهای آماری ایجادیکی از سياست های 

متغيير هایی است که تحت کنترل نهاد  ،نظام آمار های رسمی را رنج می دهد ،موضوعی که در شرایط و وضع موجود لذا . است 
 .بيشتر هویت خطاهای غيرنمونه ایی در فعاليت های آماری را شکل می دهد و نيست ع آمار رسمی مرج و

فرهنگ آماری در سه گروه نامبرده شده ی  آماریدرفعاليت های  لذا براساس تعریف فرهنگ آماری می توان موضوعاتی که اعتماد
 :برشمرد ،دهدی را تحت تاثير قرار م

 

 : پاسخ گويان 

و پيشرفت ، اعتماد از محوری ترین عناصری برنامه ریزی رفاه  برایيت های آماری لبرای مشارکت موثر مردم در فعا -
لذا . است که مشارکت و پاسخ گویی مردم و همچنين تعامل دستگاه ها درتبادل داده های آماری را تسریع می کند

ند که همکاری، مشارکت و تعامل آنها در فعاليت های آماری، نماید اعتماستگاه های اجرایی پاسخ گویان و داست الزم 
 .منافع آنها و رفاه کشور را تسریع می نماید

تکيه برنحوه ارایه اطالعات  های عمليات آماری است وآماری که تاکيد آن بيشتر بر ميدان صحت ویژگیِ  هم اکنون  -
کاهش . های آماری استاعتماد به نهاد تصادی، و اعتقاد وسياست های اق ر شرایط وصحيح پاسخگویان دارد تحت تاثي

 نگرانی ازاین که اطالعات فردی وخانواری تاثير گذار در غلبه منفعت فردی به منفعت اجتماعی و اعتماد عمومی و
گر، فعاليت نهادهای آماری را بی اعتمادی به نتایج طرح های آماری از طرف دی باشد از طرفی وآنها رفاه  دریافت ها و

 .تحت تاثير منفی قرار می دهد

سفيری برای نظام برنامه  یار ویک مامور آمارگير  که رندپنداب ،اعتماد به فعاليت های آماری اقتضا می کند که پاسخگویان -
نهایت همکاری را  ،دستگاه قضایی و غيره نبوده و براساس این اعتمادمامورریزی توسعه کشور است و مامور ماليات یا 

 .با او بنمایند
واقعی لذا  ني داشته باشدآها تاثير  آن... آوري اطالعات در بهبود وضعيت اجتماعي، شغلي و  مردم توقع دارند جمع  -

 .یک ضرورت است کردن توقع مردم از فعاليت های آماری
 

مبتالبه جامعه ، به زبان ساده به فهم  اقتضا می کند نتایج آماری در موضوع های امکان پذیر و ،ساز وکار ایجاد اعتماد -
گمان بر موضوعی پنهان از آنها ، از جانب نهاد های  و خود بپندارندو یار د های آماری را رازدار انه ،و مردمعمومی درآید 
 .آماری ننمایند

 

 :كارگزاران 

 .ز باپشتوانه های اجرایی مقبول ، فعاليت های نظام آمار رسمی را تضعيف می نمایدنبود قوانين آماری مورد نيا -
 

، تلقی ناکارایی و بی اعتمادی از نظام آماری را در اذهان  هاي و مشکالت آماريعدم آگاهي كافي از محدوديت -
 .سوب می شوندکارگزاران تداعی می کند در صورتی خود آنان موثر ترین عوامل برای رفع محدودیت ها مح

 
عالوه براینکه توجه نداشتن به تخصيص اعتبارات كافي برای پويايي برنامه هاي توليد آمار در قبال نيازهاي  آماري كشور،  -

 .را تجلی خواهد داددر فعاليت های آماری جامعه بی اعتمادی مسير توسعه را با دقت الزم تبيين نمی نماید 
 

افکار عمومی به اینکه مشارکت و همکاری در فعاليت های آماری یک وظيفه ملی پيش نياز سازو کار ایجاد پذیرِش  -

 .است، اعتماد به فعاليت های آماری است
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لذا احيا . ی کشور، پاسخگویان را درچگونگی ارایه اطالعات متاثر می نمایدواکنش مسئوالن در هر حوزه وقوا هر کنش و -
 برای برنامه ریزی رفاه وبلکه  نيستکشور برای تضعيف  رفاه فردی وشخصی که آمار مورد نياز برنامه ریزی این اعتماد و

غلبه منفعت عمومی ، برمنافع  رفع بی اعتمادی وترس عمومی از ارایه اطالعات صحيح و است، وکشور پيشرفت آینده 
 .راستهمه نهادهای اداره کننده کشو ومسئوليت حاکميت  تواند تلقی شود و مسئوليت یک نهاد نمی ،شخصی

  
همه مسئوالن از سخنان وفعاليتی که ممکن است به تضعيف وانحراف ارایه آمارصحيح پاسخگویان منجر ضروری است  -

 ،ارتقا اعتماد عمومی به آمارهای تصميم ساز پرهيز نمایند ؛ وهمه قوا باید برای بازسازی وحساس بوده و شود می 
متضرر شدن همه  ،تضعيف نهاد های آماری). مان جماعت وجمعه حتی معتمدین محلی ومردمی مانند اما(تالش نمایند

 .جامعه بخصوص نهاد های تصميم ساز است
 

 
علمی با ارایه آمارهای فاقد  ایجاد شائبه و تشکيک در آمار رسمی براساس گرایش های غير کارشناسی و -

، عالوه از طرف اشخاص اطالعات آمار و استانداردهای توصيه شده در اصول بنيادین آمار رسمی و تبيين فراداده های آن
در صورتی که آمار رسمی قدرت فرهنگ . بر اینکه اعتماد عمومی را تضعيف می کند شایعات را نيز تسهيل می نماید

 .را داردسازی  شایعه پرهيز از جامعه محاوره ایی ومستند گویی و 
 

خصوص اگر عملکرد مدیران  هاي آماری است، به طرحها که انتاج شونده از  منوط شدن امکانات محلی به ميزان شاخص -
هاي آن، توسط عوامل اجرایی وابسته به سازمان محلی  هایی محک زده شود که گردآوری داده اجرایی توسط شاخص

 .ای یا افزایش آن را تداعی خواهد کرد هاي غيرنمونه باشد، احتمال خطا
  بی اعتمادی جامعه از نتایج آماری منجر می شودبه  ،استگذاری ها درسينتايج آمارگيري ها کارگزاران ازبکارگيری  عدم -

 
، بی اعتمادی نتايج علمي و كاربرديجای سياسي ، به از نتایج آماری بر اساس گرایش  یهايجنبهدادن به ارجحيت  -

 .عمومی را ایجاد می کند
 

 بی اعتمادی در جامعه را تسهيل خواهد کرد در دراز مدت فرهنگ ،تخريب چهرة رقيبان سياسي با استفاده از آماروارقام -
 

 

 :توليد كنندگان 
ست دراختيار اتشدید نموده  نهاد های آماری از موضوع های دیگری که خطاهای غيرنمونه ایی را هم اکنون برای  -

ی اجرای سياست هاموقتی بودن همکاری آمارگيران، . آمار گيری هاست  یوسازمان حرفه ایی دراجرانداشتن عوامل 
 .اعتماد عمومی الزم است  برای صحت آماری و ، لذا ساختار سازمانی مناسب.  می کندبا دشواری روبرو  را نهادآماری

  
بی اعتمادی و نبود تعامل و همکاری در دستگاه حاکميتی برای  تبادل ریزداده ها ، و تسهيل نظام آمار ثبتی از و یژگی  -

 ،و تضعيف ویژگی های سرعت ، دّقت و صحت ،زیر ظرفيتاليت کردن در فعو  ، های کنونی عدم تخصيص منابع صحيح
 .در نظام آمار رسمی است

هاي دیگر با توجه به ضریب اهميت  پاداش نسبت به دستگاه احساس تبعيض در امکانات، جبران خدمات، حقوق، مزایا و -
انگيزگی و خطای غيرنمونه از طرف  بیهاي آماری، از عوامل مهم و تاثيرگذار در  حساسيت کارشناسی نهاد فعاليت و

 .شود توليدکنندگان آمار تلقی مي
عالوه براینکه تخصيص منابع را  ،نظام تصميم سازی  براي تشخيص نيازهاي آمارِيیکپارچه منسجم و  ینبود نظام  -

 .سرعت می بخشدداری فعاليت آماری را  ایتضعيف می نماید بی اعتمادی بين دستگاه
بت به ، اعتماد را نسیآمارفعاليت های  و صحت نتایج طرح ها ودر دقت  مستمرهاي تحليلبرای  سازو کاری ایجاد  -

 .نتایج آماری افزایش خواهد داد
، به افزایش اعتماد زایی منجر منابع اطالع گيري زمينه هاي الزم براي دريافت بازخورد از طرف كاربران و سازو کار وايجاد  -

 .خواهد شد
 

از موضوعات الزم اعتماد  ،هاي توليد كننده آمارسازمان در ،هاسياستو استمرار  یکنواختو  هنگهما یایجاد سازوکار -
 آماری استبه فعاليت های 
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 از ساز ،تعامل موثر نهادهای آماری با مجامع علمی وکارشناسی و نخبگان جامعه و اطالع دهی از فرآیند های توليد آمار -
 .ی شود و کارهای اعتماد آماری محسوب م

 

 

 : كاربران 
توجيه  ازمتاثر رسمی   براینکه نتایج آمار در افکار عمومی مبنینهاد آمار رسمی، بی اعتمادی و القا جایگاه مناسب  -

 .بين خواهد برد را ازاست حاکميت ازیک قوه  عملکردِ 
 

که هر آنچه  کندبه جامعه القا به طور ناخودآگاه  ن است ممک تاریخی ، سيربه دليل  جمعیمتاسفانه ضمير ناخودآگاه  -
آمارهایی که توسط سازمان های دولتی و عمومی در جامعه انتشار می یابد  ونيد درآن شک ک ،به دولت پيوند خورده
های آماری ناخودآگاه ممکن است زمينه ، لذا جایگاه سازمانی نهاداز فضای سياسی متاثر می شود بی طرفانه  نبوده و

 .در جامعه ایجاد نمایدبی اعتمادی آماری را 
 

 
 را سرمایه اجتماعی  هاي موازي آماري ،و فعاليتوچند گانگی  آمارهاي متفاوت از يك موضوع واحد بی اعتمادی از  -

 .تضعيف می نمایدرا يت مباورر مردم نسبت به حاک تضعيف و
 

ازرویکردهای  تخراج و انتشار نتايجها تا مرحله  اس داده برنحوه ذخيرة اطالعات وچگونگي عمليات  شفاف کردن چگونگی -
  .افزایش اعتماد آماری است 

 
 از رویکر های اعتماد زدایی اجتماعی است عملكرد توجيه  بكارگيري غير صحيح آمار براي تاييد و -

 
 

باور جامعه به اینکه عرضه نتایج آماری در یک فرآیند علمی و کارشناسی است و به دور از وابستگی های سياسی و  -
 .انجام می شود از شرایط الزم اعتماد به فعاليت های آماری است ،کردی و دولتیعمل

 
  

 :پاياني 

از كاركرد هاي آمار مي توان اجماع عمومي و فهم مشترك و فرهنگ سازي براي جامعه مستند و پرهيز از جامعه ايي 

شود، جامعه را از زمينه هاي سلب اعتماد باز  تلقي مي ،محاوره ايي و شفاهي دانست كه عالوه براينكه ايجاد كننده اعتماد

 .مي دارد

اگر آمار را الزمه تخصيص منابع صحيح و تبيين چگونگي تصميم ها ي برنامه هاي پيشرفت و رفاه اجتماعي بدانيم ، نبود 

گيري است كه  اعتبار كافي و بي اعتنايي به فعاليت هاي آماري كشور ، خود احتمال هزينه سازي براي فعاليت ها و تصميم

برنامه هاي توسعه و نظام تصميم گيري را نتيجه خواهد  ازعمومي زدايي اعتماد و ،ناكارايي تخصيص منابعاين رويكرد 

 .داد
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