
 

 

  پيش رو يدر توسعه پايدار و چالش هاآمار نقش     
  سردار مرادي ـآيت اله موسوي 

  
در ايـن   .اسـت را روز جهاني آمار اعالم كـرده  ) 2010بيستم اكتبر ( 1389مهر 28روز چهارشنبه  متحد سازمان ملل    

داشته خواهد شد و از دسـتاوردها ،كاربردهـا و نقـش علـم آمـار در         يجهان روز آمار گرام ياولين بار در تمام يروز برا
در توسـعه جوامـع    يآمار چيسـت و چـه نقشـ    ياما به راست .شود يم يجوامع قدردان يو اقتصاد ياجتماع يپيشرفت ها

  كند؟ يم يباز يامروز

  چيست؟آمار 

كه  وقتي. مي كنيميا ناخواسته از آمار استفاده همه ما در زندگي روزمره و در كارهايي كه انجام مي دهيم خواسته        
وقتي كه مي گوييم هـم اكنـون   . مي گوييم ديروز باراني بود ما به سادگي واقعيتي را كه اتفاق افتاده مشاهده كرده ايم

ران خواهـد  باران مي آيد منظور ما دوباره مشاهده چيزي است كه در حال اتفاق افتادن  است يا وقتي مي گوييم فردا با
واقعيتي هـايي كـه توسـط مـا در     . زندگي ما پر از چنين عباراتي است. آمد ما رويدادي را در آينده پيش بيني مي كنيم

چيزهـايي كـه   . كه احساس مي كنيم در آينده اتفاق خواهند افتاد گذشته تجربه شده اند يا در حال تجربه هستند يا اين
چيزهـايي كـه قـرار اسـت اتفـاق بيفتنـد       . ند تجارب شخصي ما را شكل مي دهنداتفاق افتاده اند يا در حال وقوع هست

خودمان نگهـداري   يكه اين تجارب و داوري ها را برا يتا زمان. است كه بر اساس تجارب ما صورت مي گيرد يقضاوت
. ته شـوند كنيم ماهيت آماري نخواهد داشت و فقط وقتي شكل آمار خواهند گرفت  كه با ديگـران بـه اشـتراك گذاشـ    
لزومـي  . بنابراين آمار بطور اساسي مشاهده، تحليل، يادگيري و به اشتراك گذاشتن واقعيت ها درباره جهان واقعي است

تواند عبـارات سـاده   مي  ،واقعيت هاي به اشتراك گذاشته شده  به شكل كمي و اندازه گيري شده باشند بلكهندارد كه 
  . باشند نيز اي به شكل شفاهي

تجارب شخصي با هيجان و . كه ما تجارب شخصي خود را بيان مي كنيم به قلمرو خطرناكي قدم مي گذاريموقتي     
وقتي كه اين تجارب را با ديگران در ميان مي گذاريم اگر چنين تجربياتي داشته . مي شوند احساسات دروني ما هدايت

ز دعوت كرده ايم و اين جـايي اسـت كـه مشـكل     ن ها را به پذيرش هيجان و احساسات دروني خود نيآباشند در واقع 
در صورتي كه ديگران هيجان و احساس دروني مشابهي نداشته باشند هيچ دليلي براي پذيرفتن تجـارب  . پيش مي آيد

شـود الزم اسـت بـر اسـاس      مـورد پـذيرش واقـع   كه آمـار   بنابراين براي آن. دنما به عنوان تجارب شخصي خود ندار
. ين آن بي طرفي و بي نظري كامل استيو آ و فاقد احساس بوده ه عبارت ديگر آمار قلب نداردب. ت عيني باشدمشاهدا

فقط در چنـين  . واقعيت ها را همان طور كه توسط شخص و به دور از تعصبات و قضاوت مشاهده شده اند نقل مي كند
  . اقعي داردچارچوبي است كه آمار قابليت كاربرد براي مردم به منظور داوري درباره جهان و

    آمار و توسعه اقتصادي 

بايد كاالها و خـدمات را در هـر زمـاني كـه مـردم       ك وظيفه مهم در برابر افراد دارد و آن اين كههر اقتصادي  ي      
وقتي اقتصاد كاالها و خدمات را سال . تقاضا مي كنند با بهترين شكل از نظر زماني، كمي و كيفي توليد و عرضه نمايد

ر حجم بزرگ و بزرگتر توليد مي كند ثروت جديدي خلق مي شود كه موجب بهتر شدن وضعيت زندگي افراد به سال د



 

 

ادامه توليد ثروت بوسيله مردم براي باال رفتن سطح رفاهي آحاد جامعه به معني توسـعه اقتصـادي اسـت كـه     . مي شود
سيله مردم با ايجاد توازن در مصرف و توليد، اما خلق ثروت در هر جامعه اي به و. هدف اوليه همه جوامع امروزي است

يك ورودي ضـروري در  . انتخاب روش هاي مناسب توليد و قبول ريسك كارهايي كه انجام مي دهند صورت مي گيرد
آمار چيزي نيست جز نام ديگري براي اطالعات ارائه شده در فرم پيشرفته . فرآيند خلق ثروت استفاده از اطالعات است

بنابراين هر جامعه اي كه خواهان دستيابي به باالترين سطح توسعه اقتصادي است نمـي توانـد اهميـت    . و قابل تحليل
آمار را فقط وسيله اي براي بيان اطالعات و مقادير عددي دربـاره موضـوعات اقتصـادي،     ها خيلي. آمار را ناديده بگيرد

توانايي ها و قابليت هـاي  . تنها بخش كوچكي از علم آمار است ولي اين. مي دانندجمعيت شناسي، سياسي و اجتماعي 
   .كامالً مشهود است و در حال توسعه اين علم بسيار وسيع است و لزوم توجه به آن امروزه در كشورهاي توسعه يافته

  آمار و اطالعات تبادل

اين آمـاده  . آماده نمايند استفاده كاربران يبايست آن را برا يهستند، مه يقابل ارا يداده ها يكه دارا يافراد يا موسسات
بتوانند آمارها را  به سرعت مورد استفاده قرار  قابل توجه، يبدون پردازش ،باشد كه كاربران آمارها يبايد به صورت يساز
ـ    يرا از منبع) لپ تاپ( ياطالعات ميزان واردات رايانه كيف يبه طور مثال وقت. دهند ا تقاضا كنيد ممكـن اسـت آن را ب

تعداد رايانه  يواحد كيلوگرم در اختيار شما بگذارند و لذا شما مجبوريد كه با صرف وقت و مراجعه به ساير منابع تخصص
اسـت كـه امـروزه     يكه به سرعت قابـل اسـتفاده باشـند چالشـ     يتهيه آمارها به صورت. وارد شده را برآورد نماييد يها

  . مختلف با آن درگير هستند يكشورها
       

  توليد آمار يش هاچال

ريزي هـا بـر    نقش روز افزون آمار و اطالعات به عنوان پيش نياز كليه تصميم گيري ها، سياستگزاري ها و برنامه      
اطالعـات بـه قـدري بـديهي      با افزايش پيچيدگي در بعد اجتماعي و اقتصادي در عصراين نقش . پوشيده نيست كسي

يفيت بانك هاي اطالعاتي آنها نه تنها يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه است كه نظام آماري كشورها و حجم و ك
يافتگي كشورها به شمار مي رود، بلكه متقابالً نيز سياستگزاري ها و برنامه ريزي هاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و    

توسعه و ايجاد د اين با وجو. فرهنگي كشورها، بدون در اختيار داشتن آمار كافي، صحيح و دقيق و بهنگام ممكن نيست
  . كشورها در حوزه آمار است يمهم ترين چالش فرارو  نظام كارآمد و موثر در توليد و عرضه آماريك 

  :عبارتند ازكه در اين حوزه وجود دارد  يديگر موارداز جمله 

   "و مديريت بر اساس شواهد يتصميم ساز"امع به ونياز روزافزون ج -
 و پير شدن جمعيت يصنعت يساختارها يشدن اقتصاد ، دگرگون يير جهاننظ يو اجتماع يتغييرات اقتصاد -
 در توليد و انتشار آمار يكمبود بودجه و منابع انسان -
 و اجرايي آمار يآموزش يين بخش هاايجاد تعامل بو بهبود كيفيت  -
  كاربران آمار در هنگام توليد آن يعدم توجه به نيازها -

 



 

 

  توليد كرد؟ قابل اعتماد يتوان آمارها يچگونه م

 يبـرا  يجهت اعتمادساز.ها دانست داده يبرا يتوان دو آلودگ يرا م يگير غيرنمونه يو خطا يگير نمونه يخطا         
 در جهـت  يمات مـوثر ست اقدايبا يم ت آمارهايفيد آنها نسبت به صحت و كيكاربران آمار و برطرف شدن شك و ترد

در جهـت  توليد آمار در سراسر جهان همـواره  از   يها بنگاه .صورت پذيرد يگير و غيرنمونه يگير نمونه يكنترل خطاها
دايـره المعـارف   (پديا  يدر ويكاين خطاها از  يبه عنوان نمونه برخ. ن خطاها توسط علم آمار در تالش هستنديكنترل ا
  :به صورت زير فهرست شده اند) يسايبر

  خاص يها ادهددر نظر گرفتن برخي نامطلوب و  يداده هاكنار گذاشتن  -
 گيري علم آمار بر اساس روشهاي نمونهمورد استفاده  ينمونه هاعدم تهيه  -
  يروابط علت و معلولاشتباه در تشخيص  -

. باشـد  يو انتشـار آمارهـا مـ    يبهينه و بروز در رابطه با جمع آور  يآمار ياستفاده از روش هاخطاها راه اجتناب از اين 
همـان   يايـن يعنـ  . در زمينه توليد آمار منطبـق نماينـد   يو اخالق يحرفه ا يداردهاالزم است كشورها، خود را با استان

  . بر آن تاكيد شده است) ي، درست كار يگر ي، حرفه ايخدمت رسان(آمار  يكه در شعار روز جهان يچيز

  و اما سخن آخر   

متناسـب بـا نيازهـاي    دقيـق و  مارهايي هستند الزم است آ پايدارخواهان حمايت از توسعه  ،با آمار اگر مراكز مرتبط     
 يممتـاز هـا موقعيـت    در اين شرايط دانشگاه. و عرضه نمايندمفيد و در دسترس توليد  محصولرا به عنوان يك  جامعه
داده و زمينه رسيدن به  يبا كيفيت و قابل اعتماد جامعه يار يبه آمارها يتوانند مراكز اجرايي را در دستياب يكه م دارند

  .يدار را فراهم آورندتوسعه پا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 com.savadeamari@Ashofteh.Aك يد به آدرس پست الكترونيدار يدر مورد سوادآمار يكه مطلبيلطفاً در صورت(
فرهنگ و سواد  يتواند به انتشار و ارتقا يت ميد قرار گرفته در سايدر رابطه با مطالب جد يساناطالع ر. دييارسال نما

  )پاسسبا . دينما يانيدر كشور كمك شا يآمار
  


