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تحلیل

*

اشاره:
گردآوری و انتشار منظم و بهنگام آمار و اطالعات از وضعیت شاخصهای مختلف اجتماعی و
اقتصادی در کش�ور یکی از مهمترین گامها در سیاستگذاری ،برنامهریزی و بودجهبندی منابع
مالی و انسانی است که همواره در مناسبتهای مختلف از سوی مسئوالن و مقامات ارشد کشور
مورد تأکید قرار گرفته اس�ت .با این حال ،نظام کارشناس�ی و برنامهریزی کش�ور هنوز از یک
س�امانه آماری مناس�ب و یکپارچه برخوردار نشده است .در نوشتار حاضر ضمن نگاهی اجمالی
ب�ه وضعیت نظام آماری کش�ور ،زمینهها و برخی پیامده�ای راهبردی برای مقابله با ضعفهای
موجود در این حوزه ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه
برنامهری��زی و بودجهبن��دی مناب��ع مالی در
دس��ترس ،یکی از پذیرفتهشدهترین شیوهها
ب��رای مدیریت جامعه و دس��تیابی توأمان به
توس��عه و ثبات است .بدیهی است که بدون
برنامهریزی دقیق ،جام��ع و واقعبینانه ،منابع
محدود کشور در روزمرهگیها تلف شده و
جامعه از رشد و تعالی باز خواهد ماند .به هر
میزانی که اهمیت برنامهریزی را در مدیریت
بهینه منابع و برونرفت از معضالت پذیرفته
باش��یم ،به همان اندازه نیز اهمیت دسترسی
به آم��ار دقیق و بهن��گام را تصدیق خواهیم
کرد .از همین رو اس��ت که واحدهای آمار

و اطالعات ،مهمترین رکن تشکیلدهنده سازمانهای برنامهریزی و
سیاستگذاری محسوب میشوند.
اهمی��ت تهی��ه و تدوی��ن آم��ار و اطالع��ات دقی��ق از وضعیت
شاخصهای مختلف در کش��ور ،همواره حائز اهمیت بوده است .به
عنوان مثال ،مقام معظم رهبری که خود سالها مدیریت امور اجرایی
کشور را بر عهده داشتهاند ،همزمان با آغاز سرشماری سراسری سال
 ،1390در دیدار با مسئوالن مرکز آمار ایران ضمن اشاره به این نکته
که «آمار س��تون فقرات برنامهریزی در عرصههای مختلف اس��ت»،
از آحاد مردم خواس��تند به س��ؤالهای مأموران بادق��ت و حوصله،
پاس��خ صحیح بدهند .با این حال ،بهرغم تأکی��د و اذعان مقامات و
کارشناسان در همه سطوح و حوزهها و با وجود حرکتهای بطئی به
س��مت بهبود نظام آمار و اطالعات ،عالوه بر اینکه کشور به ساختار
مطلوبی از نظام یکپارچه آماری دست نیافته است ،بلکه گهگاه شاهد
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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تصمیمات و اقدامات جزیرهای ،مقطعی و س��لیقهای در حوزه آمار و
اطالعات هستیم.

بسیاری از س�ازمانها ،با فراموشکردن وظایف
ذاتی خود ،استفاده از دادههای در اختیار خود
را ک�ه با هزینه عمومی گردآوری ش�ده اس�ت،

ممن�وع و آنها را در انحصار خ�ود نگه میدارند
و ی�ا تصمیم�ات س�لیقهای و س�ختگیرانهای در
خصوص دسترسی به آنها اتخاذ میکنند.

اعالم تصمیم توقف انتش��ار آمار طالق از س��وی س��ازمان ثبت
احوال کش��ور که به نقل از مدیرکل اطالع��ات و آمار جمعیتی این
سازمان منتش��ر ش��د ،موجی از تحلیلها و اظهارنظرها در خصوص
اهمی��ت گردآوری و انتش��ار آم��ار و اطالعات بهن��گام از وضعیت
شاخصهای مختلف اجتماعی در جامعه به راه انداخت .خبر مزبور،
که به فاصله چند روز از س��وی مسئوالن ارش��د سازمان ثبت احوال
تکذیب گردید ،بهانهای شده است تا در نوشتار حاضر ضمن نگاهی
کوتاه به سازوکار و وضعیت گردآوری آمار و اطالعات در کشور،
کاس��تیهای موجود و پیامدهای احتمالی ناشی از آن بررسی شده و
راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه شود.
وضعیت موجود
مهمتری��ن دادهه��ای آماری در کش��ور ب��ه آمار جمعیت��ی مربوط
میش��ود که اصلیترین ش��یوه گردآوری آمار مرب��وط به آن نیز،
سرشماریهای سراسری نفوس و مسکن است .این نوع از آمارگیری
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ک��ه در اش��کال اولیه خود نخس��تین بار در
سال  ۱۲۶۴شمسي و در سطحي محدود در
ایران اجراء ش��د ،از سال  1335به این سو،
در دورههای زمانی دهساله انجام میشد .با
توجه به س��رعت تحوالت در جامعه ایران
و با ه��دف تحق��ق دسترس��ی برنامهریزان
و سیاس��تگذاران ب��ه دادهه��ای بهنگام از
تغیی��رات اقتص��ادی ،اجتماع��ی و فرهنگی
ایرانیان ،هئیت دولت در اردیبهش��ت ۱۳۸۶
ب��ازه زمانی انجام سرش��ماریها را از دوره
دهساله به پنجس��اله کاهش داد که نخستین
مورد از آن در سال  1390انجام شده است.
با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیت
قابل توجهی ک��ه در بیش از صدهزار نقطه
شهری و روستایی ساکن هستند ،گردآوری
دادههای جمعیتی در سرش��ماریها بس��یار
زمانب��ر و هزینهبر بوده و تجمیع و پردازش
آنه��ا نیز زمان زی��ادی میطلب��د؛ بهطوری
ک��ه گ��زارش قاب��ل اس��تفاده از دادههای
مزب��ور معموالً با یک س��ال فاصله از پایان
سرشماری منتشر میشود که با اینکه در نوع
خود ارزشمند است ،اما ناگفته پیداست که
در همان یک س��ال ،ممکن است وضعیت
میدان��ی ،تغیی��رات زی��ادی به خ��ود دیده
باش��د .البته با توجه به اعالم مسئوالن مرکز
آمار ایران در خص��وص انجام الکترونیکی
سرشماری پاییز  ،۱۳۹۵انتظار میرود نتایج
آن در فرص��ت زمان کوتاهت��ری در اختیار
تحلیلگران و برنامهریزان قرار گیرد.
صرف نظر از زمانبربودن ارائه گزارش
سرش��ماریها ،معض��ل دیگ��ر ب��ه برخورد
اب��زاری با آنها و تغییر گاه و بیگاه تعاریف
و ش��اخصهای م��ورد اس��تفاده در ای��ن
سرش��ماریها مربوط میشود .شاخصهای
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مزبور بعض��اً به نح��وی تغیی��ر مییابند که
اه��داف کوتاهم��دت سیاس��ی و جناح��ی
دولتها را تحقق بخشند .از مهمترین موارد
در ای��ن خصوص میتوان ب��ه تغییر تعریف
اش��تغال در س��ال  1385و نیز نحوه محاسبه
و اعالم آمار اش��تغال در دوره دولت نهم و
دهم اشاره کرد که مجموعهای از تغییرات و
انحرافات آماری نظیر تغییر تعریف اش��تغال
و جمعیت فعال برای افزایش آمار شاغالن،
احتس��اب چندب��اره ایج��اد ی��ک ش��غل و
احتساب تمدید قراردادهای شغلی به عنوان
شغل جدید را شامل میشد(قائم مقام مرکز
پژوهشه��ای مجل��س ،فروردی��ن .)1391
برخورد ابزاری با آمار در دولت نهم و دهم
تا جایی پیش رفت ک��ه وقتی رئیس دولت
نهم و دهم از ایجاد  2/5میلیون شغل توسط
خود خبر داد ،مرک��ز آمار فقط  1/2میلیون
آن را تأیید کرد (رئی��س مرکز آمار ایران،
آذر .)1393
از دیگ��ر معضالت آمار و اطالعات در
کش��ور ،میتوان به تفاوتهایی اشاره کرد
که می��ان تعاریف ش��اخصها و متغیرهای
مورد استفاده توس��ط نهادها و سازمانهای
مختلف ایران و مراجع بینالمللی قرار دارد.
بدیهی اس��ت ک��ه هرچه ای��ن تفاوتهای
پای��های بیش��تر باش��ند ،نتای��ج حاص��ل از
پردازش دادهها نیز بیش��تر بوده و در نتیجه،
مقایس��ه آمارهای داخلی با نرخهای جهانی
دش��وارتر خواه��د گردی��د .در ای��ن میان
میت��وان ب��ه عنوان نمون��ه به آم��ار تلفات
تصادفات رانندگی اشاره کرد .از نظر برخی
کارشناس��ان که به آمارهای بینالمللی نظیر
س��ازمان بهداشت جهانی اس��تناد میکنند،
تصادف��ات رانندگی در ایران حدود یک و

نیم براب��ر نرخ میانگین جهانی بوده و ای��ران از نظر رانندگی ،جزو
کش��ورهای خطرناک جهان و منطقه محس��وب میش��ود .با وجود
ای��ن ،از نظر ناجا ،که متول��ی امر راهنمایی و رانندگی در کش��ور
اس��ت ،وضعیت کشور در این حد نامطلوب نبوده و حتی در برخی
موارد ،ش��اخصهای ایران ،بهتر از شاخصهای جهانی است .نکته
اینجاس��ت که ناجا در ارائه آمار خود از «نس��بت تصادف به وسیله
نقلیه» و نیز «نس��بت تلفات جانی به تعداد تصادف» استفاده میکند؛
در حالیکه س��ازمان بهداش��ت جهانی «نسبت تصادف و یا تلفات به
جمعی��ت» را معیار قرار میدهد .به این ترتیب اس��ت که بر اس��اس
آم��ار ناجا ،تلف��ات تصادفات رانندگی در ایران در مقایس��ه با نرخ
جانباختگان در آس��یا و جهان بهتر ،و نس��بت به اروپا بدتر ارزیابی
میشود .فارغ از اینکه کدام روش را بهتر و دقیقتر بدانیم ،تردیدی
نیس��ت که به دلیل تفاوت در نحوه تفسیر آمار مربوط به تصادفات،
جای��گاه ایران نی��ز در بین کش��ورهای جهان متغیر ب��وده و قابلیت
مقایسه را از دست خواهد داد.
ع��دم هماهنگی ،بهنگامنب��ودن دس��تگاههای مختلف حکومتی
و اجرای��ی در امر گ��ردآوری و انتش��ار آمار و اطالع��ات از دیگر
معضالت این حوزه از برنامهریزی به ش��مار میرود .با اینکه بیش از
دو دهه اس��ت که رایانهها و ش��بکههای اطالعاتی در اکثر سازمانها
مورد اس��تفاده قرار میگیرند ،هنوز بسیاری از سازوکارها و چرخش
کار در ادارات و سازمانها بهصورت سنتی و همراه با کاغذبازیهای
فراوان انجام میش��ود .با اینکه تقریباً همه سازمانها و وزارتخانهها از
سایت و پورتال سازمانی برخوردار شدهاند ،اما اغلب این سایتها و
پورتالها به جز انتشار اخبار انتصابها و دیدارهای رؤسای سازمان،
کارکرد دیگری ندارند و با گردش��ی کوتاه در درون این س��ایتها
میت��وان انبوه��ی از صفحات راک��د ،خالی و «در حال س��اخت» را
مشاهده کرد .از همین رو است که امنیت سایتهای مزبور هم جدی
گرفته نمیش��ود؛ بهطوری که اغلب آنها با س��ادهترین حمالت قابل
هک هس��تند؛ که در این میان هکش��دن سایت مرکز آمار ایران در
اوایل خرداد  1395یکی از تازهترین و قابلتأملترین موارد آن بود.
برخورد و تصمیم سلیقهای س��ازمانها و دستگاهها در خصوص
نحوه و س��ازوکار انتش��ار دادههایی ک��ه در اختیار دارن��د ،از دیگر
معضالت مرتبط با حوزه آمار و اطالعات در کشور است .بسیاری از
س��ازمانها ،با فراموشکردن وظایف ذاتی خود ،استفاده از دادههای
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در اختیار خود را که با هزینه عمومی گردآوری ش��ده است ،ممنوع
و آنه��ا را در انحصار خ��ود نگه میدارند و یا تصمیمات س��لیقهای
و س��ختگیرانهای در خصوص دسترس��ی به آنها اتخ��اذ میکنند .به
عنوان تازهترین نمونه از این موارد میتوان به اخباری اشاره کرد که
رس��انهها در اوایل مردادماه سال جاری به نقل از مدیرکل اطالعات
و آمار جمعیتی س��ازمان ثبت احوال کش��ور منتش��ر کردند .بر پایه
خبر مزبور ،ایش��ان اعالم کرده بود ک��ه برخالف روال کنونی ،آمار
طالق در کش��ور از این به بعد بهصورت ماهانه منتش��ر نش��ده و این
س��ازمان آمارهای مربوط به طالق را بهص��ورت هدفمند و صرفاً در
اختیار برنامهریزان قرار خواه��د داد .وی در توجیه این تصمیم ،بیان
کرده بود که «آمار طالق به اندازه كافي بيان شده است و ارائه آمار
ص��رف ،دردي را دوا نميكند» و تا زم��ان انجام «کارهای عملی در
زمینه کاهش طالق» از ارائه آمار ،پرهیز خواهد ش��د .اگرچه سازمان
ثبت احوال کش��ور با فاصله چند روز با انتش��ار اطالعیهای ضمن رد
تصمیم فوق و یادآوری این نکته که جمعآوری و تهیه آمار انس��انی
سراس��ر کشور و انتشار آن جزو وظایف قانونی این سازمان است ،از
ادامه انتش��ار آمار مربوط به طالق در دورههای زمانی تعیینشده خبر
داد؛ اما انتشار خبر مزبور در خصوص یکی از مهمترین شاخصهای
جمعیتی و آس��یبهای اجتماعی ،بیانگر تفکر مبتنی بر انحصار آمار
دستکم در میان بخشی از مدیران ارشد کشور است.
در ای��ن می��ان باید به تالشه��ای مثبت تعدادی از س��ازمانها و
دس��تگاهها اش��اره کرد که ضمن بهرهبرداری حداکثری از فناوری
اطالع��ات و ارتباط��ات ،تالش میکنند در کنار تس��هیل دسترس��ی
ش��هروندان به خدمات آنها ،اطالعات بهنگام حوزه عملکردی خود
را نی��ز در اختیار افکار عمومی قرار دهند .به نظر میرس��د ،کش��ور
اکن��ون در حوزههای گمرکی ،مالیاتی ،بانکی و مالی تا حدودی در
مسیر مثبتی برای تحقق شفافیت بیشتر در حرکت بوده و سازمانهایی
نظیر ثبت احوال ،نیروی انتظامی و سازمان سنجش آموزش کشور تا
حدود زیادی در مسیر تحقق دولت الکترونیک قرار گرفتهاند.
زمینهها و پیامدهای فقدان آمار و اطالعات صحیح
شاید نگرانی مسئوالن و کارشناسان از آشکارشدن اطالعات حیاتی
کش��ور و یا ایجاد زمینه برای سیاهنمایی بیگانگان از عملکرد نظام و
دول��ت از مهمترین علل عدم تمایل به انتش��ار آمار و اطالعات دقیق
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باشد .قابل درک است که بخشی از مسئوالن
کش��ور هنگام مواجهه با آمار اعتیاد ،طالق،
خیان��ت در روابط زناش��ویی ،ای��دز ،قصور
پزش��کی ،اعم��ال منافی عف��ت در مدارس
و نظای��ر آن ،از این امر نگران باش��ند که با
انتشار آمار مربوط به آنها تصوری از ناکامی
حاکمیت نس��بت به انجام وظایف قانونی و
یا تحق��ق اه��داف انقالبی و ش��رعی ایجاد
خواهد ش��د .به عن��وان مثال ،ممکن اس��ت
برخی مراجع مس��ئول رصد و گزارشدهی
از افکار عمومی ،تمایل داشته باشند تصویر
مثبت و مورد پسند مقامات ارشد از وضعیت
فرهنگی جامعه ارائه کنند .همین امر ممکن
اس��ت در بزنگاهه��ای اجتماعی و سیاس��ی،
ب��ا غافلگیرکردن مس��ئوالن تصمیمگیرنده،
باعث آسیبزاش��دن پدیدههایی ش��ود که
ذاتاً آس��یب محس��وب نمیش��وند .حضور
غافگیرکننده مردم در برخی مناسبتها نظیر
مراسم تشییع مرحوم پاش��ایی از مواردی به
ش��مار میرود که بیانگر فقدان و یا اعوجاج
در تصویر واقعی از جامعه است.
از س��وی دیگر ،در برخی موارد ممکن
است گروههای ذینفع شامل کارشناسان و
نهادهای ذیربط (جهت جذب بودجه بیشتر
یا نش��اندادن عملکرد بهتر) برخی آمارها را
کمتر یا بیش��تر از مقدار واقع��ی بیان نمایند.
پیش��گیری از آس��یبهای امنیت��ی از دیگر
توجیهاتی اس��ت که ممکن است در برخی
ابهام��ات آم��اری جلوه نماید ک��ه به عنوان
نمونه ،میتوان به حذف پرسشهای مربوط
به ریشههای قومی و زبانی در پرسشنامههای
سرشماری اشاره کرد که احتماالً با هدف از
میانبردن زمینه سوءاستفاده گروههای واگرا
انجام شده باشد.

تحلیل

علت و دالیل توجیهی عدم ارائه آمار و
اطالعات دقیق و بهنگام هرچه باشد ،واقعیت
بدیهی این اس��ت ک��ه اگر نتوان ب��ه آمار و
اطالع��ات اطمین��ان ک��رد ،ب��ه برآوردهای
حاصل از آنها و نیز به برنامهریزیهای مبتنی
ب��ر آنها نی��ز نمیتوان اتکاء ک��رد .به عنوان
مث��ال ،اگرچه ح��ذف برخی پرس��شها در
سرشماریها ممکن است زمینه سوءاستفاده
برخ��ی گروهها را از بین بب��رد ،اما همین امر
باعث میش��ود که بخش��ی از آمار تفصیلی
جمعیت��ی نیز جمعآوری نش��ده و در اختیار
کارشناس��ان و برنامهریزان نظام قرار نگیرد؛
مسئلهای که میتواند شکست در برنامههای
مختلف اجتماعی و توس��عهای را رقم بزند و
آس��یبهای امنیتی به مراتب بزرگتری به
همراه داش��ته باش��د .اینگونه کاستیها و یا
انحرافات آماری ،که ممکن است با شدت و
ضعف مختلف در همه دورهها وجود داشته
باشد ،به تدریج اعتماد تحلیلگران نسبت به
آمار رس��می را کاهش داده است؛ به نحوی
که اغلب تحلیلگ��ران الزم میبینند قبل از
استفاده از آمار رس��می در حوزههایی نظیر
مرگ و میر ناش��ی از آلودگ��ی هوا ،آثار و
پیامده��ای پارازیت بر س�لامتی ،پیامدهای
ریزگردها بر س�لامتی افراد در مناطقی نظیر
خوزس��تان ،و ...آنه��ا را به راس��تیآزمایی
بگذارند.
همچنی��ن ،عدم جم��عآوری ی��ا اعالم
آمار و اطالعات از س��وی نهادهای مسئول،
فرصتی در اختیار افراد و رس��انههای مغرض
یا غیرمسئول قرار میدهد که با اعالم آمارها
و برآوردهای خود جامعه را با سردرگمی و
تناقض مواجه ساخته و س��رمایه اجتماعی و
اعتماد عمومی را در روندی فرسایشی گرفتار

سازند .در این مورد میتوان به موضوع فیشهای حقوقی اشاره کرد
که نخس��ت در صورت وجود ش��فافیت در مسائل مالی و دستمزدی
تع��دادی از مدیران ،اص ً
ال زمینهای ب��رای ایجاد نمییافت؛ دوم ،اگر
اطالعرسانی صحیح و بهنگام در مورد آنها صورت نمیگرفت ،قطعاً
آس��یبهای عمیقتری به اعتماد عمومی وارد میساخت؛ هرچند که
در این حد نیز آسیب نگرانکنندهای را موجب شده است که ترمیم
آن دشوار خواهد بود.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
فس��اد اداری یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل تضعی��ف و ی��ا ناب��ودی
مشروعیت نظامهای سیاسی محسوب میشود .از همین رو است که
مبارزه نظاممند با فس��اد اداری و زمینههای آن یکی از دغدغههای
همه نظامهای سیاس��ی مردمس��االر و باثبات اس��ت .مبارزه با فساد
سیستماتیک و اداری به اندازهای اهمیت دارد که در سالهای اخیر
بسیاری از نامزدهای انتخابات مختلف ،توانستهاند با ارائه برنامهها یا
وعدههایی در خصوص آن ،نظر مردم را جلب کرده و همه رقبا را
پشت سر بگذارند .از آنجایی که محرمانهگرایی و عدم شفافیت در
روندها و فعالیتها از مهمترین بس��ترهای شکلگیری و تدوام فساد
اداری به ش��مار میرود ،دسترس��ی مردم به اطالعات سازمانهای
دولتی و خصوصی در س��الهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راس��تا «قانون انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات» که در
س��ال  1387تصویب شده بود ،پس از برخی مخالفتها در شورای
نگهب��ان ،به تصویب مجمع تش��خیص مصلحت نظام رس��یده و در
بهمن  1388ب��رای اجرا به رئیس جمهور وقت اب�لاغ گردید .البته
ب��ا اینکه قانون مزبور تقریب��اً بالفاصله از طرف رئیس جمهور وقت
ب��رای اجراء به وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ابالغ ش��د ،اما
تصوی��ب آییننام��ه کلی آن در هیئت دولت تا آب��ان  1393و تهیه
آییننامهه��ای اجرایی و ابالغ آن تا م��رداد  1394تحقق نیافت؛ تا
اینک��ه در این زمان ،هیئ��ت وزیران آییننامه اجرای��ی آن را برای
اجرا ابالغ نمود .بر اس��اس قانون مزبور ،همه مؤسسات عمومی باید
اطالع��ات مربوط به فعالیت خود ،به جز اطالعات طبقهبنديش��ده
را دس��تكم بهطور س��االنه منتشر س��ازند .همچنین ،در کنار الزام
مؤسس��ات و سازمانها به انتشار منظم اطالعات ،هر شخص حقیقی
و حقوقی ایران��ی میتواند اطالعات عمومی م��ورد نیاز خود را از
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طریق سازوکاری مش��خص ،از مؤسسه یا اداره مربوطه درخواست
نمای��د .با توجه به اینکه کمیس��یونی متش��کل از تعدادی از وزرا و
مس��ئوالن کلیدی کشور مأمور نظارت بر حس��ن اجرای این قانون
بوده و باید در دورههای مش��خص گزارشی از وضعیت اجرای آن
را به رئیس جمهور و مجلس ش��ورای اس�لامی ارائ��ه نمایند ،امید
م��یرود ،اجرای آن با س��هولت و موفقیت همراه باش��د .با توجه به
اینکه وج��ود ابهامات در س��ازوکارها و مق��ررات اجرایی داخلی
س��ازمانها و ش��رکتها باعث ایجاد رانتهای اطالعاتی میشود،
ب��ا اجرای ای��ن قانون و تحقق ش��فافیت عملک��ردی ،فعاالن بخش
خصوص��ی قادر خواهن��د بود با دسترس��ی به اطالع��ات مناقصهها
و مزایدهه��ا و نیز قوانی��ن و آییننامههای س��ازمانهای مختلف از
فرصت برابر در رقابت با ویژهخواران برخوردار شوند .ضمن اینکه
کاه��ش مراجعات حضوری به س��ازمانها و نهاده��ا و نیز کاهش
کاغذبازیه��ا موجب صرفهجویی در وقت و هزینه مردم و افزایش
رضایتمندی آنها ش��ده و در کن��ار آن زمینه تحقق کاملتر دولت
الکترونیک را فراهم خواهد ساخت .عدم نیاز به مراجعه حضوری،
همچنین کاهش س��فرهای درونشهری را در پی داشته و گامی در
جهت بهبود شاخصهای زیستمحیطی خواهد بود.
نتیجهگیری
در غی��اب آم��ار و اطالعات دقیق ،بهن��گام و یکپارچ��ه هرکدام از
نهاده��ای دولتی تصویری گسس��ته و نیمهواقع��ی از وضعیت جامعه
داش��ته و به همین دلیل ،نخواهند توانس��ت در تعریف چشماندازها،
ترس��یم اه��داف و برنامهریزیها به صورت هماهن��گ و مؤثر عمل
نمایند .بدیهی اس��ت که در چنین ش��رایطی ،اقدام��ات و هزینهکرد
بخشهای مختلف حاکمیتی نه تنها به مدیریت کارآمد امور نخواهد
انجامی��د ،بلکه به احتم��ال زیاد بيثباتي و ناامن��ی را افزایش خواهد
داد .دادههای آماری پراکنده همانند ثروتی اس��ت که در غیاب یک
نظام جامع و یکپارچه برای گردآوری ،دستهبندی و تجمیع ،ذخیره،
پردازش ،تحلیل و تفسیر آنها بالمصرف میمانند و هزینه صرفشده
برای تهیه آنها به هدر میرود.
واقعیت این اس��ت ک��ه نادیدهگرفتن واقعیت یا ان��کار آمارها
مش��کلی از جامع��ه را ح��ل نمیکن��د و ایج��اد ابهامه��ای آماری
و اطالعات��ی در اکثر حوزهها ،ب��ه جز حوزههای نظام��ی و امنیتیِ
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صرف ،اگر هم در کوتاهمدت نتیجهبخش
باشد ،قطعاً در میانمدت و بلندمدت بیثمر
بوده و آس��یبهای جبرانناپذیری به همراه
خواهد آورد .انتظار میرود با اجرای قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،شفافیت
در همه حوزهه��ای اقتص��ادی و اجتماعی
برقرار شده و با بستهشدن گلوگاههای فساد
در کش��ور ،جایگاه ایران در رتبهبندیهای
جهانی بهبود یابد.
با توجه به اینکه مراکز آمارگیری وابسته
به دولت ی��ا نهادهای حاکمیتی خواه ناخواه
در سایه گفتمان رسمی و تمایالت مسئوالن
س��ازمانی فعالیت میکنند ،بنابراین ،دور از
تصور نیست که برخی گزارشها که از دید
نظام یا مس��ئوالن نامطلوب انگاشته میشود،
دس��تخوش برخی تغییرات ش��ده و اعوجاج
اطالعات��ی و آم��اری را موجب ش��وند .این
ام��ر در خص��وص مؤسس��ات نظرس��نجی
مصداق بیش��تری مییابد و نشانههای آن را
نی��ز میتوان در نظرس��نجیهای انجامش��ده
در دوران انتخاب��ات دید ک��ه اغلب با نتایج
انتخابات تفاوتهای ش��گفتانگیزی دارند.
تس��هیل تأس��یس و فعالیت مؤسسات مستقل
آمارگیری و نظرس��نجی میتوان��د با ایجاد
زمین��ه ارائ��ه گزارشه��ای بیطرفانهت��ر،
تصویری واقعیتر در اختیار مس��ئوالن قرار
دهد.



