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 سواد آماری و فرهنگ عمومی نسبت به پیمایش

 عليحاتميدکتر
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 مقدمه 

عطفي تاریخي اسـت    فرصت فذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطالعاتي نيطه

که در صورت مواجهه صـقی  بـا آن و اسـتفاده درسـت از منـابع، امکانـات و شـرایط        

ع یـ توزیع، مصرف، تجم جهش را به ارمغان خواهي آورد که در نتیجه آن تولیي، ،موجود

ترین امور اقتصـادی، سیاسـي و فرهنگـي تليـي خواهـي شـي.        مهم و ميیریت اطالعات

و تنها در صورتي واجي شـرایط   فیرني ميای شهرونيان دیجیتال نام  اعضای چنین جامعه

هـای الزم را   ش ای آمـوز  شوني که برای ایفای نيش در چنین جامعه عضویت شناخته مي

شناسي سواد بسیار متفاوت از آن چیزی  روزه و به تبع شرایط جيیي، فونهدیيه باشني. ام

 های پیشین از سواد منسوخ   بنيی شي. امروزه تيریباً تمامي طبيه است که از پیش شناخته مي

 2772، 1  سـاولینن 2778، 9  بـادن 8998و همکاران،  2  اسپیتزر 8991، 8کلور )مک اني شيه

شود کـه   (. در شرایط جيیي تعاریف زیادی از سواد ارائه مي2771، 1کوری و مک 3النسيل و

شـود. امـروزه عـالوه     افراد مقسور نمي دانستندیگر خوانين و نوشتن مبنایي برای باسواد 

ای، سـواد   مفاهیم جيیيتری از سواد مانني سـواد رسـانه  ، بر تعریف سواد از دیيفاه کالسیک

 کنیم. را تجربه ميد آماری و ... الکترونیک، سواد سالمت، سواد اطالعاتي، سوا

بنـيی جـامع و    طبيـه   درواقع رشي سریع جوامع و تغییرات متناس  با آنها تيریباً ارائـه 

شناسـي آن از نرـر    مانعي از سواد بشر را نـاممکن سـاخته اسـت. تعریـف سـواد و فونـه      

سـواد از  تر به مفهـوم   تر و دقیق قییونسکو تأییيی بر این ميعاست. با این وصف نگاه عم

فانـه سـواد )سـواد عـاطفي، سـواد       فویای آن است که افزون بر موارد شش ،نرر یونسکو

هـای   مهـارت بـه  ارتباطي، سواد مالي، سواد رسانه، سواد آموزش و پرورش، سواد رایانـه(  
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باشـي. سـواد آمـاری یکـي از ایـن        دیگـر انـواع سـواد     دهنيه دیگری نیاز است که پوشش

فمان برخورداری از سواد آماری توانایي افراد را در هـر یـک    . بياست ای های پایه مهارت

ای، سواد سـالمت و ... ارتيـا خواهـي داد. در چنـین      از انواع دیگر سواد، مانني سواد رسانه

عنـوان دانـش ضـروری و مـورد نیـاز تمـامي شـهرونيان         شرایطي است که سواد آماری به

سوادهایي که به آنها اشاره شي، خـود تقـت    ع، انواشود. عالوه بر این و توصیه مي شناخته

شـود کـه    عـاتي ارائـه مـي   الیک از آنهـا اط  چرا که در هر ي فیرن تأثیر سواد آماری قرار مي

 آشنایي با سواد آماری است.   ،شرط الزم برای ورود به آن مباحث
تـرین و   در جهاني که با سوخت داده در حـال حرکـت اسـت، اطالعـات ضـروری     

اطالعـات    ضاست. در چنین فضای آکنيه از تياضا برای اطالعات، عرضـه ترین تيا اصلي
کننـيه   و در دنیای تجارت توانایي مصرف رود شمار مي به ها یکي از سودمنيترین تجارت
تـي حیـاتي اسـت. اقتضـای     یز اهمیحـا  و بـيل  تيلبي موارد در تشخی  موارد اصلي از

شود غال  مردم تصور  وج  ميهای تخصصي م جامعه ميرن و ضرورت اعتماد به نرام
صقی  و خالي از اشکال اسـت.   تماميها و اطالعات منتشره یا فزارش شيه،  کنني آماره

، 2يیلـ فارو ف 8بـن زوی م اشتباه منجر شـود ) یتواني به تصم حال آنکه چنین تصوری مي
 سـازد  قـادر مـي   فـراد را سـواد آمـاری ا   ،مات اشتباهیپرهیز از این تصم منرور به(. 2771
دیيفاه انتيـادی   ،در جامعه آن رفامصو ثروت تولیي شيه همچون  ،به اطالعاتنسبت 

بـر سـواد آمـاری در دنیـای      طور مؤکي بهروست که  (. ازاین2772، 9)رمزی داشته باشني
 حیاتي است.   یبنابراین نیاز شهرونيان به سواد آماری نیازشود.  ميرن تأکیي مي

هـای قـوی    جمله ایران، به رغم پشتوانه ه ازدر کشورهای جهان سوم و درحال توسع

 هاسـتفاد شيه است. دلیل آن نیز عي نرری، علم آمار مهجور واقع از بُ در زمینه آمار علمي

ایجـاد   ها، ، رعایت نکردن اصل شفافیت در ارائه یافتهجا هنابهای  ، تعمیمها هجا از آمارهناب

صیانت از اسـرار و  و  اصل رازداری رعایت نکردندلیل  در میان مردم جامعه بهبيفماني 
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 بـا  اجرایـي  یها ، مؤسسات و دستگاهنهادها ناآشنایياطالعات مقرمانه افراد و همچنین 

داری افـراد   و میـيان  از سوی دیگـر، دخالـت   کاربردهای علم آمار در حل مسائل است.

ها و  ل دادهوتقلییا تجزیه آماری های اجرای طر در بهره از علم آمار،  سواد و فاه بي کم

شـود و   نسـبت داده زیادی به آمار  تها و اشکاالکه اختالفاست اطالعات، باعث شيه 

همین امر، دلیل دیگری بر ایجاد شک و شبهه در مورد نتایج آن است. در کنار مسـئوالن  

 یآمـار  استادان و پژوهشـگران فروهي از وجود ناآشنا و نامرتبط با آمار، پژوهشگران  و

، کننـي  ف بر بخش نرری، از کاربردی شين مباني این علم جلوفیری مـي صر هبا تکیکه 

. در این شرایط بایـي ففـت  متأسـفانه در ایـران بـه رغـم تمـام        مزیي بر مشکالت است

آمـار تعریـف    هشناسانه در حـوز  موجود، نه تنها مباحث آینيه هها و توان باليو شایستگي

انـي یـا در مـورد بخشـي از آنهـا تـيارک        نشيه، بلکه نیازهای روز نیز یا شناسایي نشيه

بایي هشيار داد آینيه از آنِ کساني است کـه از امـروز    بنابرایندرستي دیيه نشيه است. 

سـازان   به آن فکر کنني. علم آمار و سواد آماری یکي از ابزارهای راهبردی برای تصـمیم 

ــین اســـاس، در ابتـــيا بـــه تعریـــف و فضـــای مفهـــومي   آینـــيه اســـت.  بـــر همـ

سواد  ماننيهایي  شود و به پرسش ها موجود پرداخته مي ، ابعاد آن و دیيفاه«آماریسواد »

 دارنـي؟  یبه سـواد آمـار   ازین يچه کسانو  مهم است؟ یچرا سواد آمار ست؟یچ یآمار

سپس فرهنگ آماری، فرهنگ عمومي و پیمـایش مـورد بقـث    پاسخ داده خواهي شي و 

ز ترکی  مفاهیم مورد بقث، طرحي نرـری  شود ا قرار خواهي فرفت. در انتها تالش مي

برای سنجش سواد آماری در سط  جامعه ارائه شود بر همین اساس و برای نیل به ایـن  

 های فوق به دو پرسش زیر نیز پاسخ داده شود:  ميصود، الزم است تا عالوه بر پرسش

 های آنها چیست؟ اني؟ و کنش کنشگران عرصه پیمایش کيام  .8

 فرهنگ عمومي نسبت به سواد آماری و پیمایش چگونه است؟های  ابعاد و الیه  .2
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 سواد آماري

سوادآماريچيست؟

آمـوختگي در علـم آمـار بـه      بایي ففت که بسیاری سواد آماری را بـا دانـش   ابتيادر 
بـرای   يراهـ  ،طـور کلـي آمـار ميـيماتي     پنيارني. البته بایي یادآور شي به اشتباه، یکي مي

ینيهای آماری است. با ایـن حـال، آمـار    اتمرکز بر مفاهیم و فر افزایش آفاهي از آمار با
طـور عـام نیـاز     آمـوزان و بـه   طور خاص نیـاز دانشـجویان، دانـش    تواني به مييماتي نمي

سـازد  فـع  ترمشهرونيان را به سواد آماری که متمرکز بر انتيـاد از نتـایج آمـاری اسـت،     
های برفزار شيه برای آمار مييماتي  (. عالوه بر این، در دوره2773و همکاران،  8)فایس

تـوان سـط  سـواد     امـا نمـي   ،توان مفهوم و روني آمار را شناخت در هر سطقي تنها مي
 آماری را تشخی  داد.

کنـي:   را این فونه تعریف مي آن( 8999) 2والمنکه  سواد آماری شامل تعيادی ایيه است
که زنيفي روزمره ما را در بر فرفتـه   سواد آماری توانایي درک و انتياد از نتایج آماری است»

اسـت کـه تفکـر آمـاری      يهـای  و در آن نفوذ کرده و همچنین توانایي درک فوایـي و کمـک  
 «.ای و شخصي ایجاد کني های دولتي و خصوصي، حرفه فیری تواني در تصمیم مي

ي دانـي. ایـن توانـای   هـا مـي   (، سواد آماری را توانایي خوانين و تفسـیر داده 8999) 9شیلي
استيالل اسـت. عـالوه بـر ایـن، سـواد آمـاری        برایعنوان ميرکي  همراه با استفاده از آمار به

نویسـي    ( مـي 2771توانایي تفکر انتيادی درباره آمار است. همچنین فال ) همراه باصالحیت 
سواد آماری توانایي تفسیر، ارزیابي نيادانه و برقراری ارتباط در مورد اطالعات آماری و پیـام  

دهي که نشـان  را ارائه مي ای ( ميل اولیه2771فال ) ،آماری ست. برمبنای عناصر اصلي سوادا
هـای   مهـارت شـامل  های دانـش)   رفتار سواد آماری شامل پنج عنصر شناختي مؤلفه، دهيمي

انتيـادی( و یـک عنصـر     هـای  پرسشآموزی، دانش آماری، دانش ریاضي، دانش متن و  سواد
 ها( است.   نتيادی، باورها و نگرش)شامل مواضع ا مني جهت
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 چنین تعریف شيه است: 8سواد آماری دبلیو. ام. کک از سوی برنامهسواد آماری 
 ها   ها و بقث عنوان شواهي در استيالل آمار استفاده شيه به و تفکر انتيادی در مورد اعياد -
 مودارها.ها، جياول و ن ها، نررسنجي نیهتوانایي خوانين و تفسیر اعياد در بیا -

چراسوادآماريمهماست؟

ای، سواد مـالي   امروزه با فسترش مفهوم سواد در قال  مفاهیم سواد ارتباطي، سواد رسانه

و ... توجه به سواد آماری نیز با توجه به ضـری  نفـوذ آمـار در عرصـه زنـيفي، ضـرورتي       

یکـم دنیـایي    و یستجهان قرن ب( معتيي است، 2773) استیندوچنيان یافته است. در این باره 

اعياد نه تنها مهـم هسـتني، بلکـه فرافیرنـي  و فرافیـر       ،آکنيه از اعياد است. در چنین جهاني

که اعياد دارای قيرت نفـوذ   از آن روستشان است. این اهمیت نیز  اهمیت دلیل شان به بودن

درک آنهـا   و ادشهرونيان ناچار و مقکوم به استفاده از اعي بنابرایناني.  رسانيو قيرت اطالع

 .(2778لتسکي، به نيل از ای نیز بایي به فکر انتياد از آنها باشني ) و تا انيازههستني 
های جيیي از توسعه و رشي مفـاهیم توسـعه انسـاني، مفهـوم      امروزه با وجود قرائت

و بـه مفهـوم    اسـت  ف توسعه معطـوف شـيه  ابه اهي ،از تمرکز بر ابزار «توسعه انساني»
 ،ترین ابعاد آن شود که مهم حیطه انتخار افراد و بهبود رفاه آنها تعبیر ميفرایني فسترش 

برخورداری از زنيفي طوالني، سالم، همراه با دستیابي به دانش و استانياردهای زنـيفي  
بسیار بـا اهمیـت در کنـار دیگـر      ای . در این شرایط سواد آماری سرمایهاستآبرومنيانه 
 شود.   تصادی و... مقسور مياق های اجتماعي، انواع سرمایه

 فویي: ( برای نشان دادن اهمیت سواد آماری مي2787) 2چارلز مورای

سوادی آماری فسـترده   سواد آماری یک دارایي مهم برای شهروني کامل است ... بي»

 «.است ... و این فستردفي دلیلي برای نگراني فوری است

عـات آمـاری قابـل اعتمـاد بـرای      اطالهای موجود در این زمینـه،   با توجه به نگراني

طـور وسـیعي در    ضـروری اسـت و بـه    آن و توسـعه  یـک جامعـه  هـای   توصیف پيیيه

                                                      

1. W. M. Keck Statistical Literacy Project  

2. Charles Murray 
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سسات ؤ شود. مهای اجتماعي، اقتصادی و سیاسي استفاده ميفیریریزی و تصمیم برنامه

ي عالوه بر تولیي اطالعات آماری قابل اعتماد، مرتبط، منسجم، به موقع و قابـل  آماری ملّ

داشـته   ای به حمایت از کاربران آمار، آفاهي آماری و سـواد آمـاری   بایي توجه ویژهفهم 

و  دهـي  مـي  . افزایش سـواد و آفـاهي آمـاری نفـوذ اطالعـات آمـاری را افـزایش       باشني

 .(891: 8999،  همکاران و جوادی)کني  رسمي را درجامعه حفظ مي مشروعیت آمار

چهکسانينيازبهسوادآماريدارند؟

آماری در چارچور جوامع مبتني بر اطالعات و در فضای عرضـه و تياضـای    سواد

یابي. بر این اساس سواد آماری موضوعي است کـه نـاظر بـه     و اطالعات معنا مي هاداده

کـه   فـردی اسـت  کننـيه نیـز   . منرور از مصرفاستها و اطالعات  کننيفان داده مصرف

و در ایـن میـان بـرای     نمایـي ود استفاده کني از این مواد برای نیل به اهياف خ تالش مي

به حياقلي از دانـش یـا سـواد بـرای دسـتیابي،       بایست مي ها و اطالعات استفاده از داده

 تقلیل یا ارزیابي آن مجهز باشي. 

آمـاری   بر شرایطي که بر جوامع ميرن حـاکم شـيه اسـت، سـواد     بر این اساس و بنا

فیـران و رهبـران سیاسـي،     ن سیاسـت، تصـمیم  نگاران، تقلیلگرابیشتر مورد نیاز روزنامه

 بیشتر از همه شهرونيان دموکراسي ميرن است. و اقتصادی و اجتماعي

 فرهنگ آماري 

چگـونگي  و عمـومي از آمـار    هـای و باور ها فرهنگ آماری را مجموعه نگرش

کنني. تولیـي آمـار بـا    کارفیری آمار در جامعه تعریف مي تولیي، نشر، دستیابي و به

کیفیت مناس ، به فرهنگ آماری مناس  نیاز دارد و شناخت چگـونگي   سرعت و

های ایجاد شرایط مناس  فرهنـگ  وضع موجود فرهنگ آماری جامعه از ضرورت

ارتيـا و  بـرای  مسـاعي   ،آماری است. با توجه به اینکه همه عناصر فرهنگي جامعه

 سـیاری نیـز  و بسیاری از عوامل در جامعه مـانع و ب  یستنيتوسعه فرهنگ آماری ن
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هـا،  هـا، ارزش  ي، شـناخت نگـرش  نکننيه آن باشـ  تيویت کننيه و ي تسهیلنتوانمي 

و همچنـین عوامـل   فر  تسهیل و دهنيه شتار ،مساعي ،ها و رفتارهای همسو انگیزه

ای ضـروری و بـيیهي اسـت.    توسعه فرهنگ آماری، مسـئله   نيکننيه و بازدارنيهکُ

تـوان  فرهنگ را مياین اقشار مرتبط با فرهنگ آماری  ،برای شناخت وضع موجود

 کـاربران و تولیيکننـيفان تفکیـک کـرد     سیاستگذاران، به چهارفروه پاسخگویان،

  .(8999 ،)اسعيی و مقمودی

ـ مناسـ ، بـه فرهنـگ آمـاری مناسـ  ن      تیفیسرعت وک با آمار يیتول دارد و  ازی

 طیشـرا  جادیا های ضرورت ، ازاز این لقا  وضع موجود جامعه يشناخت چگونگ

و  يتوسـعه علمـ   ربنـای یز میمناس  فرهنگ آماری است. فرهنگ آمـاری در تقکـ  

و استفاده  لیتقل و هیو آموزش، تجز  پژوهشارتباطات،  قیتعم و فسترش و يفرهنگ

و سـنجش فرهنـگ    تیدارد. شـناخت وضـع   ای ژهیـ و گاهیمطلور از اطالعات، جا

ـ ارز هـای مـرتبط و مناسـ  بـرای     آماری جامعه منوط به شاخ   و هـا  برنامـه  يابی

ـ  ،يآفـاه  خصوص اسـت. کـم   نیدر ا ها تیفعال عملکرد ـ   يب اعتمـادی،   ياعتيـادی، ب

آمـاری و نبـود    جینتـا  از  یناصـق  آماری، استفاده های تینسبت به فعال يزفیانگ يب

موجود فرهنـگ آمـاری    تیهای وضع فرهنگ آماری، از ضعف يابیهای ارز شاخ 

 .(8999 ،کرمي ملک جعفریان و)به نيل از  است

 فرهنگ عمومی

طور بسیار کلي و در زباني که از لقا  نرری بایـي آن   توان بهرا مي 8فرهنگ عمومي
( اســتوار کــرد ســطقي از انباشــت فرهنگــي و  8991) 2را بــر نرریــه ســرمایه بوردیــو

اجتماعي تعریف کرد کـه در زمـاني مشـخ  بیشـترین      9های واره ساختارهایي از عادت
 ک جامعه مفروض داشته باشي.فسترش را در ی

                                                      

1. public culture 

2. Bourdieu  

3. habitués 
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کـار رفتـه در ایـن     برای تعریف فرهنگ عمومي ابتيا بایي منرور از کلمه عمومي بـه 
 در مجموع سه احتمال قابل تصور است: شود. ترکی  مشخ 

عنـوان وصـف    عنوان تخصی  بلکه بـه  ، اما نه بهاست، صفت برای فرهنگ «عمومي» .8
 ني فرهنگي که دارای وصف عمومیت است.یع «فرهنگ عمومي»توضیقي. در این فرض 

. مطابق این فرض، فرهنگ عمومى یعنـى  استالیه برای فرهنگ  مضاف ،«عمومي» .2
 .است فرهنگى که متعلق به عموم مردم و مترادف با فرهنگ عامه

. در اینجا فرهنـگ عمـومي   استوصف و قیي مخصوص برای فرهنگ  ،«عمومي» .9
ای مستيیم بـا عمـوم مـردم دارد و در برابـر فرهنـگ      هفرهنگ که رابطز ای ا یعني عرصه

رابطـه  شـود کـه    ای از فرهنگ قلمياد مـي  یا جنبه وقلمر  ،فیرد که بخشخاصه قرار مي
 چنيان مستيیمي با عموم نيارد.

منرـور از فرهنـگ عمـومي بیـان     یعنـي    از این سه احتمال، احتمال اول و دوم منتفي است
به عموم مردم است. همچنین مراد این نیسـت کـه    متعلقکه  نیست های فرهنگ یکي از ویژفي

بیان کرده باشـیم، بلکـه منرـور از     ،بخواهیم یکي از شئون عموم مردم را که همانا فرهنگ است
باشـي.   فرهنگ عمومي وجوه یا ابعاد یا قلمروهایي از فرهنگ است که با عامه مـردم در ارتبـاط   

های خاص، اختصاصـي و تخصصـي اسـت،     بط با بخشها یا وجوهي که مرت در نتیجه آن جنبه
 .(3: 8992، )پورقاسم میانجي و همکاران از مفهوم فرهنگ عمومي خارج است
، عبارت است از مجموعه منسـجم  «فرهنگ عمومي»بنابر آنچه که شر  آن فذشت، 

ها، عيایي، باورها، رسوم و هنجارهـای مـردم متعلـق بـه      ای از اهياف، ارزش یافته و نرام
های مبتنـي   بنابراین فرهنگ عمومي، شامل تمامي فعالیت .ک جامعه بزرج، قوم یا ملتی

بسته بـه انـواع جوامـع از     ،برآوردن نیازهای بشری منرور به  بر انيیشه و عادت است که
دهـي. همـه    نرر تاریخي، سیاسي، اقتصادی، مذهبي، رفتارهای عمومي مردم را شکل مي

ي  فرهنـگ  نا نياط دنیا زنيفي کرده دورتریندور تاکنون در های  فذشته ازهایي که  انسان
در جامعـه انسـاني    را عام است و هی  فـروه یـا فـردی    ای اني. پس فرهنگ پيیيه داشته
فرهنگ باشي  اما از آنجا کـه اقـوام و جوامـع مختلـف بـه نقـو       فاقي توان یافت که  نمي

 متفـاوت  ن برای رفع نیازهاو برخوردشا نياشته ی خودادر برآوردن نیازهسعي یکساني 
رو فذشـته از تکثـر   ازاین  اني فرهنگ خاص خود را ساخته و پرداخته بوده است، طبیعتاً
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 ي هسـتني کـه  الگوهـای رفتـاری عـام    ایرادآنهـا  های مختلف جامعـه،   فرهنگي قومیت
هـای   کنني. همـین جنبـه   اني و در یک کل اجتماعي از آن پیروی مي همگان آن را پذیرفته

تـوان مـورد    عنوان فرهنگ عمومي آن جامعـه مـي   در یک جامعه بزرج یا ملت را بهعام 
مطالعه و بررسي قرار داد. شخصیت اجتماعي مردم یک جامعـه در فرهنـگ عمـومي آن    

زوال و عيـ    یـا شود و اهياف و کیفیت و مسیر حرکـت بـه سـوی تعـالي      خالصه مي
 .(3: 8992، یانجي و همکاران)پورقاسم م افتادفي آن تقت تأثیر فرهنگ عمومي است

شایي آنچه که از فرهنگ عمومي ففته شي، باوجود فسـتردفي آن، چنـيان در زمـره    
سـازی   تعاریف عملیاتي جای نياشته باشي. بنابراین برای استفاده از این مفهـوم در مـيل  

تری از آن ارائـه   سواد آماری و فرهنگ عمومي نسبت به پیمایش الزم است تعریف دقیق
 ز میان تعاریف موجود، فزینش شود.یا ا

ففتني است امروزه مطالعات پهنانگر از وضعیت فرهنگي و اجتماعي کـه عمـيتاً بـا    
شوني، در قالـ  الگـوی    اجتماعي انجام مي -ریزی و سیاستگذاری فرهنگي  هيف برنامه

 فیرني. صورت مي« 2آفاهي، نگرش و رفتار»یا ميل « 8ها ها و نگرش ارزش»
ي بر تعاریف متعيد و متنوع به عمل آميه از مفهوم فرهنگ در ادبیـات  مروری اجمال

علوم انساني و اجتماعي فویای این نکته است کـه در نخسـتین نگـاه، فرهنـگ چیـزی      
عـادات و   ات،یـ اخالق ن،یها، باورهـا، هنرهـا، قـوان    از دانش یا يهیچیپ همجموعنیست جز 

. مياقـه بیشـتر در ایـن    ردیف يم فرا شیخو هاز جامع ،از جامعه یعنوان عضو هرچه فرد به
ها و رفتارهای مردمان یـک   ها، نگرش دهي همبستگي مفاهیمي چون آفاهي زمینه نشان مي

 9سرزمین با مفاهیمي چون فرهنـگ آن چنـان باالسـت کـه صـاحبنرراني چـون آلپـورت       
در  شـناختي،  (، بر این باورني که مفهوم نگرش در سیر تاریخي خود در آثار جامعـه 8993)

 چرخشي تيریجي به چیزی تبيیل شيه است که بازنمایاننيه دقیق مفهوم فرهنگ است.
ها و آمادفي برای  ها، احساس شایان ذکر است در استفاده از واژه نگرش، آلپورت ترکی  شناخت
 .(293: 8979نامي )کریمي،  عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخ  نسبت به آن چیز مي

                                                      

1. values and attitudes 

2. knowledge, attitude & behavior 

3. Allport 
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در تعریـف خـود از نگـرش آن را    « 8لـوئیز ترسـتون  »گاماني چـون  از سوی دیگر پیش
کنني. به بیـان دیگـر، از نرـر     واکنشي ارزشي یا عاطفي نسبت به موضوع نگرش قلمياد مي

کنـي، نگـرش    خود را بیان مي 9یا احساس 2ترستون وقتي فرد نسبت به موضوعي، ارزیابي
ز مجموعـه مبـاحثي کـه درایـن     نرر اخود را نسبت به آن موضوع نشان داده است. صرف

ای از عناصـر   زمینه قابل ارائه است، به اجمال بایي ففت، امروزه در تعریف نگرش منرومه
شناسـان اجتمـاعي    شناختي، عاطفي و رفتاری مـورد توجـه اسـت. بـر ایـن اسـاس، روان      

ز سا معتييني  نگرش به هر موضوعي تنها نوعي ارزیابي )یا قضاوت عاطفي( یا صرفاً زمینه
ای اسـت کـه واجـي عناصـر      آمادفي برای عمل نیست، بلکه نگرش، ترکیـ  یـا منرومـه   

شناختي )اطالعاتي که فرد درباره موضوع نگرش دارد(، عاطفي )قضاوت عاطفي کـه فـرد   
است. از همـین رو از   1نسبت به موضوع نگرش دارد( و عنصر آمادفي برای پاسخ یا رفتار

، نگـرش عبـارت از سـازمان پایـيار     1و کراچفیلـي  3کرچ پردازان شناختي مانني منرر نرریه
 های دنیای فرد است. ینيهای ادراکي، انگیزشي و هیجاني، در ارتباط با برخي از جنبهافر

ها و رفتارهای مردمان یـک   ها، نگرش روشن است که یکسان پنياشتن مجموعه آفاهي

درباره آن موضوع، یـا   جامعه درباره موضوعي خاص )مانني پیمایش( با فرهنگ آن جامعه

مرتبط دانستن آفاهي، نگرش و رفتار یکایـک افـراد یـک جامعـه بـا فرهنـگ آن جامعـه،        

کنـي. نکتـه حـایز اهمیـت      ای که قرار است از این مياله شود، ایجاد نمي تغییری در استفاده

های فـردی   نگرش فرد نسبت به یک موضوع که برآميه از اعتيادات و ارزشاین است که

المثل نگرش نسبت بـه پیمـایشو و از طـرف فرهنـگ جامعـه نیـز        ماعي اوست ]فيو اجت

توانـي   ( و در فام بعـي مـي  211: 8979شود، به سختي قابل تغییر است )مهرآرا،  تيویت مي

 سازی بیشتر آن را فراهم آورد. موجبات قوام بیشتر فرهنگ و نهادینه
                                                      
1
. Louis Thurston 

2. evolution 

3. feeling 

  217. پیشین، مسعود کوثری، ص1
4. Kerech  

6. Crutcfield  



81  0989تابستان ( / 89)پياپي  2/ شماره ششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 پيمايش 

که در آن اعضـای جامعـه آمـاری بـه     اجتماعي است  پژوهشهای  پیمایش یکي از روش

دهني. آنهـا ایـن کـار را یـا از      ، پاسخ ميپژوهشگرهایي در مورد موضوع مورد مطالعه  پرسش

از طریـق   صـورت شـفاهي   بـه فیرد  یـا   قرار مي شانکه در اختیار ای طریق پرکردن پرسشنامه

 پـژوهش روش  شناسـان، پیمـایش بهتـرین    دهني. به عيیيه برخي از جامعه مصاحبه انجام مي

هـا از طریـق    آوری داده جمـع  منـي  نرـام پیمایش شـیوه   ،عبارت دیگر شناسانه است. به جامعه

مصاحبه رو در رو، تلفني یا پرسشنامه خود اجراست که از طریق پست برای اعضای جامعـه  

.(813: 8988)عضيانلو،  فردد شود و بازمي آماری فرستاده مي
آوری اطالعـات دربـاره ایـن     منرـور جمـع   پژوهشي اسـت کـه بـه    یپیمایش فرایني

 …دهنـي؟ و  کنني؟ چـه کـاری انجـام مـي     دانني؟ چه فکر مي موضوعات که مردم چه مي

 هـای  پـژوهش موفيیت در مربوط به اجتماعي ـ  شرایط فرهنگيدر مورد پذیرد.  انجام مي

ي پیمایشـ  پژوهشبا توجه به اینکه برخي معتييني اطالعات در یک بایي ففت   پیمایشي

 بســیار تصــنعي اســت و هــی  تضــمیني بــرای صــقت اظهــارات مــردم وجــود نــيارد 

پیمایش اجتماعي نیازمني جامعـه دموکراتیـک و بـاز     (،917: 8982 ،آستانهدربان  )ازکیا،

کاری و نفاق اجتماعي، عيالنیت ابـزاری   است که در آن افراد احساس امنیت کنني. پنهان

ای هستني که در آن نرـم ابـزاری    یافته جامعه میماعتمادی ازجمله صفات تع افراطي و بي

پیمایشـي   پژوهشکنني.  را تهيیي مي پژوهشبرقرار باشي. این نوع رفتارها اعتبار دروني 

در  بـویژه است  چون بیرون کشیين واقعیت از افراد دشـوار اسـت.    پژوهشدشوارترین 

افـراد   و نجـاری اسـت  ه  به عميها  پاسخ ،برخي کشورها با توجه به اقتضائات آن کشور

در ارائـه پاسـخ، سـود و زیـان خـود را       و شيت تقت تأثیر وجيان جمعي قرار دارني به

دهي که پرسشگر  کنني. در این روش پاسخگو فعال است و طوری جوار مي مقاسبه مي

 .(899: 8987)ساعي،  نتیجه بایي برای دریافت واقعیت با دقت رفتار شود خواهي. در مي
هـای   طـر  جـام پـژوهش در حـوزه شـناخت افکـار عمـومي در قالـ         یـا ان   پیمایش

صورت منسجم و علمـي   بار پس از جنگ جهاني دوم به نخستیننررسنجي و افکارسنجي 
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ـ      برایعنوان ابزاری  به دلیـل   هسنجش روحیه کارکنان انجـام پـذیرفت. در شـرایط کنـوني ب
، بـاالبردن کیفیـت   مـياری و جلـ  رضـایت خـاطر مشـتریان      ها بر مشـتری  تأکیي سازمان

های تولیـي، توزیـع خـيمات و کاالهـا و همچنـین کسـ         سازی روش مقصوالت و بهینه
هـای   پیمـایش  …کننـيفان و  ارائه خيمات پس از فروش به مصـرف  برایهای مناس   راه

هـای   هـا بـه شـیوه    اني. همـه سـازمان   سازماني از اقبال و مقبوبیت بیشتری برخوردار شيه
کنني و ضمن ارائه اطالعـات بـه آنـان سـعي در      د ارتباط برقرار ميمختلف با مخاطبان خو

فونـه   شناسانين و معرفي سازمان و همچنین تبلی  کاالها و خيمات خود دارني. انجام ایـن 
ي هـر سـازمان  امـروزه بـرای   بویژه در بخش شناخت افکار عمـومي   ،های پژوهشي فعالیت

جـام پـژوهش در فراینـيی دو طرفـه و     چرا که بـا ان   ه استبیش از پیش اهمیت پیيا کرد
هم میزان موفيیـت   را شناخت و نفعان شهرونيان و ذیتوان نیازها و عالیق  هم مي، متيابل

 فیری کرد. های داخلي و بیروني انيازه سازماني را در بخش های هر فعالیت و اثربخشي

 فرهنگ آماري و سواد آماري چرخه

داده، پردازش، تجزیـه و تقلیـل، ارائـه،    آوری  چرخه نرام اطالعات مشتمل بر جمع

هـا و اطمینـان از    تفسیر و استفاده از اطالعات است. آفاهي از چگـونگي پـردازش داده  

هـا   های خام به اطالعات )میزان کیفیت آنها، استفاده از ابزارهای مناس  برای تبيیل داده

ن از درک کامـل  کارفیری مناس  جياول و نمودارها برای کس  اطمینـا  ها(، به و نسبت

ها، کشف رونـيها در طـول زمـان، جسـتجوی      کردن داده اطالعات )که منجر به خالصه

شـود( و   ها، تجزیه و تقلیل رابطه بـین متغیرهـا مـي    الگوها در میان حجم زیادی از داده

 ]هـای [ کاران نرـام رانـي  کارشناسان و دست از سویامکان تفسیر و استفاده از اطالعات 

ز اهمیت است. سواد آماری با فهم آمار مرتبط است و از زبـان پایـه   یحابسیار  ياطالعات

های اصـلي آمـار، فهـم اسـتفاده از      کني. دانستن معني واژه و ابزارهای آماری استفاده مي

عنـوان سـواد    تـوان بـه   عالیم آماری ساده، تشخی  و توانایي تفسیر و ارائه داده را مـي 

   .(893: 8999همکاران،  آماری تعریف کرد )به نيل از جوادی و
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بیشتر درباره کلمات است تـا اعـياد    دراصلسواد آماری  (2788) براساس نرر شیلي

بـه ایـن نکتـه تأکیـي      (2777)2و کلي 8ها. واتسون و بیشتر درباره شواهي است تا فرمول

دني که آمار نیازمني درک مفاهیم آماری است، در صورتي که سـواد مسـتلزم توانـایي    کر

 های ریاضي است.   و درک در قال  کلمات و نه در قال  فرمول بیان فهم

هایي در زمینه سواد آماری انجـام دادنـي.    بسیاری از پژوهشگران قرن بیست و یکم، اقيام

توانـایي اسـتخراج اطالعـات کیفـي از اطالعـات کمـي یـا ایجـاد          ،ژاپني پژوهشگر 9کیمورا

ده اسـت.  کـر یـيی سـواد آمـاری بیـان     اطالعات جيیي از اطالعات کمي و کیفي را جزء کل

تمرکز کار وی روی توانایي برای تفسیر و ارزیابي انتيادی و برقراری ارتبـاط بـین اطالعـات    

د که هـر یـک جزئیـاتي    داآماری بود و در این زمینه شش سط  از توانایي آماری را  پیشنهاد 

شـامل   ی اصـلي را  هـا  حجم زیادی از مهـارت  Aفیرد. سط   از اطالعات آماری را دربر مي

: خوانين عنـوان و تـم اصـلي نمـودار، خوانـين ویژفـي       داردزیر مجموعه  شود و چهار مي

هـا(، ميایسـه    هـا در نمـودار یـا تفـاوت بـین ارزش      کلیيی نمودار )حياقل و حياکثر ارزش

دانسـتن اجـزای    Bاطالعات بین دو نمودار، خوانين یک رونـي سـاده در نمودارهـا. سـط      

خوانين رونيهای جهـاني   D سط   مهارت مقاسبات آماری Cسط    داده مناس  یک منبع

استخراج اطالعات کیفي از اطالعات کمـي  و سـط     Eسط    های زماني(در نمودار )سری

F ( 891: 8999و همکاران،  جوادیایجاد اطالعات چني بعيی جيیي است). 
ر کشـورهای توسـعه   سازد. د آمار زبان مشترکي است که ارتباط جهاني را ممکن مي

های تولیيکننـيه آمـار بـا     ای برخوردار است. سازمان یافته فرهنگ آماری از جایگاه ویژه
طـور   اقتصادی کشورها بایي به ـ  توجه به سودمنيی آمار و ارتباط آن با توسعه اجتماعي

پیوسته برای ترویج سواد آماری در جامعه بکوشني. در دنیـای امـروزی الزمـه و شـرط     
داشـتن   ،ریـزی کوتـاه مـيت، میـان مـيت و بلنـي مـيت        ای ميیریت و برنامـه اصلي بر

های مختلف است. در این میان علم آمار، سواد آماری، فرهنگ  اطالعات و داده در زمینه
                                                      

1. Watson 

2. Kelly 

3. Kimura 
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انياز توسعه در هر کشـوری   توانني به چشم آماری و فرهنگ عمومي در کنار یکيیگر مي
ي در بـین  یهـا  سـواد آمـاری و پـیش شـرط    . در این مسیر نگاه ملي به شيکمک شایاني 

توانـي ایـن مسـیر را همـوارتر      ن و شهرونيان مـي اگذارتریزان، سیاس فیران، برنامه تصمیم
تـوان   چرخه شماتیک ارتباط سواد آماری، تفکر آمـاری و فرهنـگ آمـاری را مـي    د. ساز
 ترسیم کرد: 8 شکل صورت به

 یو سواد آمار یچرخه فرهنگ آمار .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي فرهنگ عمومی نسبت به سواد آماري و پيمايش ابعاد و اليه

فمان تمامي مباحث مرتبط با سواد آماری و فرهنگ آماری در نهایت در یک نيطه کـه   بي
کنني. روشن اسـت کـه هرفونـه صـقبت از      همانا کنشگران این حوزه است، با هم تالقي مي

پیمایش و امثال آن، تنهـا وقتـي قابـل     سواد آماری، فرهنگ آماری، فرهنگ عمومي نسبت به
جویي کنیم. بـر همـین اسـاس     لمس است که آن مفاهیم را در میان کنشگران یک اجتماع پي

شناسي افراد مـرتبط   جا دارد پیش از بیان ابعاد فرهنگ عمومي نسبت به پیمایش و آمار، فونه
 شود. های رایج و مورد انترار ارائه با این ميوالت در قال  انواع کنش

: آماري سواد
گیری  توانایی بهره

 از آمارها

: فرهنگ آماري

نگدش    با ر 
 هاعمومی از آمار

: نوعی تفکر آماري
فلسفه یادگیری و 

 عملی است
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 هتوان سواد آماری را از منرر کنش افراد درفیـر بـا ایـن ميولـه بـه دو دسـت       طور کلي مي به
(. منرور از سواد آماری فعـال  2تيسیم کرد )شکل « سواد آماری غیرفعال»و « سواد آماری فعال»

 اني. ای از ایجادفری و خالقیت هایي است که در نوع خود واجي فونه آن دسته از فعالیت
یان دیگر، کنشگر دارای سواد آماری فعال، در کنش خود به نوعي دست به تولیي به ب

زني. فـردآوری داده،   دست آميه مي داده، اطالعات یا ارائه راهکار برای کاربست نتایج به
هـا  فیری و ارائه پیشنهادهای کاربردی حاصل از یافتهتقلیل داده، تولیي اطالعات، نتیجه

هایي هستني کـه  کاربست اطالعات در حل مسائل ازجمله کنش هایي برایو ارائه روش
 فیرني. در زمره سواد آماری فعال جای مي

هـا و   در کنار سواد آماری فعـال، توانـایي کنشـگران در تشـخی  صـقت و سـيم داده      
شـود، مشـتمل بـر تشـخی  درسـتي یـا نادرسـتي         اطالعاتي که از سوی دیگران تولیي مـي 

 ای آماری، متون آماری و ...  بخشي از سواد آماری غیرفعال است.ه جياول، نمودارها، نيشه

 شناسی سواد آماریگونه. 2شکل 
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بنيی از ابعـاد   توان به نوعي تيسیمشناسي ارائه شيه از سواد آماری، مي با توجه به فونه

ونـه کـه   ف آمار، نایل شي. همان عنوان بخشي از پیکره فرهنگ عمومي نسبت به پیمایش، به

شود، مـا بـا سـه فـروه از کنشـگران در عرصـه پیمـایش شـامل         ( مشاهيه مي9در شکل )

رسـي در  ایـم. بـه نرـر مـي    مواجه« کننيفان مشارکت»و « کننيفان مصرف»، «تولیيکننيفان»

آمـار و سـواد آمـاری، ایـن سـه فـروه از        هـای پیکـره  عنوان یکي از ساحت پیمایش به عرصه

فـذاری، سـفارش،   ات و بيای پیمایش از طریق تولیي )شامل سرمایهحی کنشگران ضامن چرخه

ــع )شــامل خبرنگــاران، فزارشــگران، روزنامــه  نویســنيفان،  نگــاران، اجــرا، همکــاری(، توزی

 پژوهشگران و ...( و مصرف )شهرونيان، مخاطبان عام، خواننيفان، و ...(، هستني.

بنـيی  قابل دسـته « مجریان»و « کارفرمایان» هپیمایش نیز به دو دست« تولیيکننيفان»

عنـوان موتـور اصـلي و نیـروی مقرکـه چرخـه        بـه « کارفرمایـان »هستني. نيش اصلي 

های طر « مجریان»های پیمایشي است.  فذاری در پژوهشپیمایش  سفارش و سرمایه

شوني و وظیفه آنها فـردآوری  پیمایشي به سفارش کارفرمایان وارد چرخه پیمایش مي

تقلیل داده، تولیي اطالعات و ارائه پیشـنهادهای کـاربردی بـرای حـل     داده، تجزیه و 

 مسائل کارفرمایان است.   

کننـيفان( کـه در اصـل     در کنار فروه تولیيکننيفان، فروه دیگری هسـتني )مصـرف  

و اطالعات و به بیان دیگر تمایلي به اجـرای پیمـایش نيارنـي. امـا      تمایلي به تولیي داده

کارفشا بودن استفاده از اطالعات در حـل   اعتيادی به یي به معنای بيتمایل نياشتن به تول

ها و اطالعات موجود بـه نفـع   مسائل نزد این فروه نیست. این فروه تمایل دارني از داده

رو خریي یـا حتـي مصـرف رایگـان داده و اطالعـات از منـابع       نخود استفاده کنني. ازای

رو آنان را در زمـره مخاطبـان    ود و ازاینش مختلف، فعالیت اصلي این دسته مقسور مي

 فیرني.   اطالعات موجود قرار مي

های معتبـر اسـت  امـری     کننيه چرخه پیمایش، دست یافتن به داده در نهایت، تکمیل

ها در مورد آنان  بسیار مهم و حیاتي که جز با همکاری فروهي از شهرونيان که پیمایش

تـوان بـاعنوان   کننـيفان( را مـي   وه )مشـارکت پذیر نیست. ایـن فـر   شود، امکان انجام مي
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پیمـایش و در فرهنـگ    هفـذاری کـرد. امـا در چرخـ     جمعیت آماری یا عناوین دیگر نام

 2و درواقـع بـه نـوعي مطلعـان     8کننـيفان  عمومي نسبت به پیمایش، این افراد مشـارکت 

سـت  های صـقی  و کارب  اصلي هستني که همکاری دقیق و فعاالنه آنان ضامن تولیي داده

شود. به تعبیر دیگر، چنانچه این فروه تقت تأثیر فرهنگ عمومي  آنها در حل مسائل مي

هـا نياشـته   ای با تولیيکننيفان پیمایشاعتمادی نسبت به پیمایش، مشارکت فعاالنه و بي

فانـه دیگـر    هـای سـه  اعتمـادی بیشـتر در تمـامي فـروه    باشني، در فام بعـي باعـث بـي   

کننـيفان( خواهنـي شـي و فرهنـگ عمـومي       فان و مشارکتکنني )تولیيکننيفان، مصرف

 کارکردی فرفتار خواهنيکرد. اعتمادی و بي نسبت به پیمایش را در فردار بي

 های مرتبط با پیمایش شناسی کنشگران و کنش گونه . 9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. participants 

2. informants 
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 چارچوب سنجش وضعيت سواد آماري و فرهنگ عمومی نسبت به پيمايش 

توان فرهنگ را مجموعـه باورهـا، اعتيادهـا،    از این ففته شي، ميفونه که پیش  همان
ها و اعمال مجموعه افراد یک جامعه دانست و در تعریفي عملیاتي آن را بـه سـه    نگرش

ميوله آفاهي، نگرش و رفتار )عمل( نسبت به پیمایش تيلیل داد. همچنـین انـواع کـنش    
مصرف و مشارکت از هم تفکیـک  توان در سه بخش تولیي، در عرصه پیمایش را نیز مي

شناسي کنشگران و ابعاد فرهنـگ عمـومي    شناسي سواد آماری، فونه کرد. از ترکی  فونه
 ترسیم شيه است. 8 عرصه پیمایش جيول

های مطر  شـيه در هـر بخـش، مبنـایي را بـرای شـیوه        این جيول همراه با پرسش
بت بـه پیمـایش در   کس  اطالع از وضعیت موجودِ سواد آماری و فرهنگ عمـومي نسـ  

دست آميه از این مـيل، سـواد آمـاری و فرهنـگ      اختیار ما خواهي فذاشت. اطالعات به
هـای آن بـه    عمومي نسبت به پیمایش را در تمامي جامعه و در هریک از سطو  و الیـه 

ــاری و    ــرویج ســواد آم ــوزش و ت ــرای آم ــيیران و کارشناســان ب ــار م تفکیــک در اختی
 ن در سط  جامعه، قرار خواهي داد.ریزی برای ارتيای آ برنامه

 ابعاد فرهنگ عمومی نسبت به پیمایش.  1جدول 

 کنشگران عرصه پيمايش

 زير مقوالت

ابعاد فرهنگ 
عمومی 

نسبت به 
 پيمايش

 توليدکنندگان کنندگان مصرف کنندگان مشارکت

چه تعدیفی از پیمایش 
   نظدسنجی دارید؟

آیاااا مداهاااز معت اااد  
پیمایش   نظدسانجی  

 تناسید؟ میرا 
تااوان در  چگونااه ماای 

زمااان گااددآ ری داد   
 همکاری دات ؟

آیا از مناابع موجاود     
های دستدسی به  تیو 

آمااااار   اتالعااااار، 
 آگاهی دارند؟

آیاااا مداهاااز معت اااد  
پیمایش   نظدسانجی  

های درستی  را هه داد 
در اختیارتاااان رااادار  

 تناسند؟ دهند، می
توان  ها می چگونه از داد 
 استفاد  هدد؟

ولیااد داد  چیساا ؟   ت
 تود؟ چگونه انجام می

 تخصصای    آیا مداهز
عت اااد بااادای مافاااداد 

گددآ ری داد    تولیاد  
اتالعاااااااااااار را 

 ؟تناسند می
 

 چیس ؟
 اس ؟ چگونه

 آگاهی

هاااای گاااددآ ری  داد 
تد  در پیماایش چاه   

 هاربددی دارد؟

از  خدید داد  یا استفاد 
باه چاه   مشا ر  آماری 

 آید؟ هار می

 چه تولیاد  ها بدای داد 
 توند؟می

به چه هار 
 آید؟ می
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  1جدول ادامه 

 کنشگران عرصه پيمايش

 زير مقوالت

ابعاد فرهنگ 
عمومی 

نسبت به 
 پيمايش

 توليدکنندگان کنندگان مصرف کنندگان مشارکت

ای  پیمایش چاه فایاد   
 دارد؟

هااا  اساتفاد  از داد   آیاا 
 ای دارد؟ فاید 

ای  تولید داد  چه فاید 
 دارد؟

 زیابی فاید ار

 نگدش
مشاااره  در پیمااایش 
تاهنون بدایش سودمند 

 بود  اس ؟
تان از تجاارب   ارزیابی

پیشین بدای مشااره   
 در پیمایش چیس ؟

در گذتته آیا اساتفاد   
از داد  بدایشااااااااان 

 سودمند بود  اس ؟
تان از تجاارب   ارزیابی

پیشاااین در  مصاااد  
 داد  چیس ؟

ارزیابی تولیدهنند  آمار 
ز تجاارب    اتالعار ا

پیشااین در تولیااد داد  
 چیس ؟

 انتظار فاید 

تاااااهنون در انجااااام 
پیماااایش مشااااره   

 داتته اس ؟

تاااهنون م ااادرر بااه  
اسااتفاد  از داد  هاادد  

 اس ؟

تاهنون دس  به تولیاد  
 داد  زد  اس ؟

 اردام

 رفتار
ها  در پژ هشآیند   در

پیمایشااای مشااااره  
 ؟هنند می

در آینااد  م ااادرر بااه 
اد  خواهاد  از د استفاد 

 )خواهم( هدد؟

آیند  دس  به تولید  در
 داد  خواهد زد؟

 تمایل به اردام

 گيري  نتيجهبحث و 

 در ایــران ماننــي (ردســط  خُــدر زمینــه ســواد آمــاری )صــورت فرفتــه  مطالعــات
. حاکي از ..( و 8999کرمي )و جعفریان ملک (، 8999و همکاران ) جوادی های پژوهش

در میان ميیران، پزشکان، دانشجویان و ... است. ایـن در حـالي   ن بودن سواد آماری اییپ
است که این شـهرونيان تقصـیلکرده خـود از نزدیـک بـا فـردآوری، تولیـي و انتشـار         

مطالعـات  مستلزم و  ملأاین مسئله در جای خود قابل ت وهای آماری برخورد دارني  داده
رسي نيش سواد آماری و فرهنگ . اما مياله حاضر به دنبال بردر این زمینه است تر جيی

. از آنجـا کـه رکـن اصـلي مطالعـات پیمایشـي       ه اسـت عمومي نسبت به پیمـایش بـود  
ای بـه سـواد آمـاری و فرهنـگ عمـومي در بـین        وجـه ویـژه  تبایـي   ،شهرونيان هسـتني 

قری  به دو دهه فعالیـت مسـتمر   شهرونيان و اشاعه آن برای مطالعات پیمایشي داشت. 
آن است که هنوز با  حاکي ازختلف فردآوری و تولیي داده در ایران نگارنيه در مراحل م
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ها از حضـور مطالعـات اجتمـاعي در جامعـه ایرانـي تـاکنون جایگـاه ایـن          فذشت سال
طـور عـام و خـاص     های فردآوری شـيه در فراینـي توسـعه بـه     مطالعات و اهمیت داده

بقـث پیمـایش و فرهنـگ    به  نسبت های متفاوت و فاه متناقضي و دیيفاه  شناحته نشيه
اني  ميیران هنوز جایگاه مطالعات پیمایشي را درک نکرده سوعمومي وجود دارد. از یک 

با تمـامي تغییراتـي کـه در دیـيفاه و نگـرش شـهرونيان بـه جایگـاه          ،دیگر سویو از 
مطالعات پیمایشي صورت فرفته، هنوز آن چنانکه شایسـته و درخـور فرهنـگ عمـومي     

در سـط  کـالن در نرـر فرفتـه      بـویژه گاهي برای مطالعات پیمایشي جای ،ایرانیان است
 سـوی  ازتکمیل شيه  یها های موجود در پرسشنامه پاسخي نشيه است. شاهي این ميعا بي

 . حکایت داردنشین  در مناطق مرفه نکردن آنان بویژهپرسشگران است که از همکاری 

این امکان را به  ،هيایت شونيها به خوبي طر  و   پیمایشاین در حالي است که افر 

آوری کنني.  ای از مسائل جمع دهني که اطالعاتي دقیق درباره طیف فسترده ها مي سازمان

 .  است آوری اطالعات مورد نیاز جمع منرور بهروشي کامالً اثر بخش و کارا  ،پیمایش

عنـوان ابـزاری قيرتمنـي بـرای بهبـود ارتباطـات بـین         تواني بـه  پیمایش ميهمچنین 

تقکـیم روابـط    تواننـي در ارتيـا و   هـا مـي   عمـل کنـي. پیمـایش   ها  سازمانشهرونيان و 

ي. نراهگشـا باشـ   نسازماني و چگونگي مناسبات دو سویه بـین سـازمان و مشـتریا    برون

عنـوان ابـزاری مشـخ  و ایمـن بـرای برقـراری        توانني به ها مي ها و نررسنجي پیمایش

ي. قــرار فیرنــاســتفاده مــورد  شــهرونيانو  ارتبــاط بــین مــيیران و کارکنــان و ســازمان

دهنـي کـه آنهـا بخشـي از فراینـي       مـي  شـهرونيان این احساس را بـه   ،ثرمؤهای  پیمایش

 و پیشنهادهای آنها برای سازمان اهمیت دارد.  هافیری هستني و نرر تصمیم

سیسـتم  نوعي ي نتوان ي، مينشو صورت مرت  انجام مي هایي که به دسته از پیمایشآن 

در  شـهرونيان، هـای   شيه بر رفتـار و دیـيفاه   سریع برای ارائه آثار تغییرات اعمال کشف

بـه خـوبي بـا     ابتياهمان  ازي. افر ميیران بتوانني نفیران قرار ده اختیار ميیران و تصمیم

 خواهنـي توانسـت  ميابلـه کننـي،    شـهرونيان هـای   تغییرات منفي ایجاد شيه در دیـيفاه 

بـه   ،شـود  ج  تياوم شرایط بي فعلي یـا بيترشـين آن مـي   که مورا آشفتگي و اختاللي 
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حال افر از کم و کیف مطالعات پیمایشي بگذریم و به اطالعات منتشـر   حياقل برسانني.

 ها برفردیم، بایي به مبقث مهم سواد آماری بپردازیم.  شيه از این پیمایش
ـ نـه ارا  ،پـردازد  مـي  پرسشسواد آماری بیشتر به طر   اری بـا طـر    ه پاسـخ. سـواد آمـ   ئ

فیری یا قضاوت بهتر کمـک   خواهي از آمار استفاده کني، در تصمیم ا، به فردی که ميه پرسش
 شـود، بلکـه   شناخته نمـي علم در ریاضیات  نوعيعنوان  سواد آماری به ،کني. با این دیيفاه مي

راری بسیار مهـم در برقـ   ياني. سواد آماری مهارت بسیاری آن را هنر علوم انساني تعریف کرده
های آماری است که امروزه به سرعت درحال رشي و فسـترش اسـت. امـروزه     ارتباط با داده

و روزی فرا خواهي رسیي که تمـام   نیستسواد آماری تنها منقصر به خوانين و تفسیر اعياد 
 ای نیاز خواهني داشت.   پایه يعنوان مهارت آموختگان، به سواد آماری به دانش

دانـي و   جيیي بـرای تولیيکننـيفان داده مـي    يموریتأری را مسواد آما ،(2788شیلي )
)کارکنان اجرایي کشـور( در اسـتفاده از آمـار رسـمي      ایافر کاربران حرفه ،معتيي است
مراکز آمار را تفسیر کننـي، ممکـن اسـت     ازسویهای ارائه شيه  طور دقیق داده نتوانني به

مفیي برای حمایت از تصمیمات بهتر  بگیرني. بنابراین ارائه اطالعات نادرستيتصمیمات 
مراکز آماری بایـي مـوارد    ،دهي یک توجیه اولیه برای چنین مراکزی است. او پیشنهاد مي

 زیر را در نرر داشته باشني:

های ارائه شيه در  توانایي پژوهشگران پیمایش در کشف )رمزفشایي( دقیق داده -

 های مراکز آماری فزارش

 در ایجاد جياول و نمودارهای قابل فهم و واض  و غیرمبهمتوانایي پژوهشگران پیمایش  -

ها در میان  برای افزایش شفافیت و فصاحت در ارائه داده فراهم کردن مسئولیت -

 یعني ایجاد یک مرکز  برای:  کارکنان

 نرارت بر روني وضع قوانین و استانياردها  -

 بررسي سط  سواد آماری در میان کارمنيان جيیي استخيام شيه -

 ارتيای میزان شفافیت در ارائه اطالعات منرور به های آموزشي مناس  یجاد برنامها -

های تولیي شيه، عناوین،  نرارت بر انطباق قوانین و استانياردها با تمام داده -

 مرکز ازسوینمودارها و جياول تهیه شيه 
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 نرارت بر فرایني اصال  قوانین و استانياردها در مواقع ضروری -

 ت و پیشرفتیای در مورد مطلوب ای دورهه تولیي فزارش -

 ها  کننيفان یا مشتریان داده هایي برای افزایش سواد آماری میان مصرفایجاد مسئولیت -

تعیین اینکه سواد آماری بایي در حکم مأموریت آنها )مسئوالن مراکز آماری( تعریف  -

 .فرددعیین موریت نیز تأشود و افر چنین باشي، اهياف مناس  برای رسیين به این م

های صورت فرفته، نویسنيه با تأکیي بر اهمیت سـواد آمـاری در کنـار     بنابر استيالل

انواع دیگر سواد و لزوم توجه به آن و ضرورت ترویج آن در جوامع امروزی، فسـترش  

فرهنگ آماری را در چارچور ميل آفاهي، نگرش و رفتـار نسـبت بـه موضـوع سـواد      

افراد نیازمني بـه سـواد آمـاری و کنشـگران عرصـه       آماری و پیمایش در سطو  مختلف

 کني.   فذارد و چارچوبي برای مطالعه آن ارائه مي منيان از آن، به بقث مي پیمایش و بهره

 پيشنهادها

نشـان   هـا  پژوهش مرورکني.  زبان مشترکي است که ارتباط جهاني را ممکن مي ،آمار

ای برخـوردار اسـت.    یگـاه ویـژه  دهي که در کشورهای پیشرفته فرهنگ آمـاری از جا  مي

 ـ  کننيه آمار با توجه به سـودمنيی و ارتبـاط آن بـا توسـعه اجتمـاعي      های تولیي سازمان

 .طور پیوسته برای ترویج سواد آماری در جامعه فعالیت کنني اقتصادی کشورها بایي به

  بایـي ففـت   های تولیيکننيه آمار های سازمان ترویج سواد آماری و سیاستمنرور  به

هـای آمـاری    ثر از آمارهای رسمي مستلزم فهم مفاهیم آماری، روشؤاستفاده مناس  و م

 و تفسیر درست آنهاست.  

 باشـي های مختلف  قال  درهای مذکور برای ترویج سواد آماری بایي  های سازمان فعالیت

ن از کننـيفا  های جامعه ماننـي اسـتفاده   بخش بیشتر ای طراحي و سازمانيهي شود که فونه و به

 آموزان و دانشجویان را پوشش دهي. آمار در تجارت، دولت، مطبوعات، دانش

 :برشمردهای تولیيکننيه آمار  توان وظایف زیر را برای سازمان مي مهمبه این  توجهبا  -

 اجرای پیمایش ملي آفاهي، نگرش و رفتار ایرانیان نسبت پیمایش و سواد آماری -
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کترونیکي و ... که شـامل آمارهـای مفیـيی از    صورت ال هایي به انتشار منرم نشریه -

 جامعه باشي.

هـایي   ها، میيان کاربرد آمارها، تعریف آمارهـا و روش  انتشار پیش زمینه منابع داده -

 شود. ها استفاده مي آوری داده که از آن برای جمع

 موضوعات مورد نیاز آمار درخصوصها، سمینارها و میزفردهایي  ازمانيهي کنفرانسس -

کـه دربردارنـيه حجـم وسـیعي از اطالعـات       يعنوان مرجع مجله ساالنه به انتشار -

 .است کار فرفته شيه های آماری به آماری به همراه جزئیاتي از روش

های آماری که استفاده غلط  فاهي دادن در مورد استفاده درست از آمارها و روشآ -

 از آنها بسیار رایج است.

 ه شاخصي برای این منرورئرها و اراارزیابي چگونگي و توانایي تفسیر آما -

هــا و  هــایي بــا هــيف تــرویج ســواد آمــاری در مــيارس، دانشــگاه طــر حمایــت از  -

 کننيفان از آمار استفاده

 های تولیيکننيه آمار آموزان و دانشجویان از سازمان امکان بازدیي دانش -

فرهنـگ   ارتيـای  منرـور  بـه ا یمصياوسـ  بویژهها و  هایي از طریق رسانه ارائه برنامه -

طـور   طـور عـام در مطالعـات اجتمـاعي و بـه      همکاری بیشتر شهرونيان بهبرای عمومي 

 خاص در مطالعات پیمایشي  

 منابع 

 منطـق آمـار و کـاربرد آن در توسـعه    (. 8999) .سـارا ، یمقمود و  مقمود ،یاسعي

 .8 ،مديريترسانهی. ا رسانه یها سازمان

 .کیهان :تهران .هايکاربرديتحقيقروش (.8982) .، علیرضاآستانهدربان ازکیا، مصطفي و 

ــيی  ــانجي، مه ــم می ــادیعز  پورقاس ــه ،یزآب ــان و فاطم ــمهي ،ياودرخ (. 8992) .هی

مطالعـاتمـديريتشـهرونيان.   عمـومي  فرهنـگ  ارتيـای  جهـت  ميیریتي راهبردهای
 (.81) 3 ،شهري
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ری ارزیـابي سـواد آمـا   (. 8999) .سـمیه  ،حسـاني  و علي ،یاراحميی  جوادی، افشار

ايرانـيآمـوزشدر. دانشگاه علوم پزشکي شیراز ميیران و کارشناسان حوزه بهياشت
 (.9) 81 ،علومپزشکي

 .سمت، چاپ دوم :تهران .روشتحقيقدرعلوماجتماعي (.8987).ساعي، علي

 بعثت، چاپ اول. :تهران.ياجتماعيشناسروان .(8979) .وسفی ،يمیکر

 .ني، چاپ سوم :تهران .شناسيامفاهيماساسيجامعهآشناييب (.8988) .عضيانلو، حمیي

فرهنگ و سواد آماری  يسنجنگرش (.8999) .هیراض ،يکرم و قهیمل، انیملک جعفر

هـايچهارمينگردهماييواحدهايآمارواطالعاتشرکت .در صنعت آبفای شهری
 .  زيرمجموعهوزارتنيرو

 مهرداد.تهران: . شناسياجتماعيزمينهروان(. 8979).مهرآرا، امیر
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