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همان واقعیت ها یا ارقام داده هاما گروهی از افراد به نا

هستند

چه بریتانیا دربارٔه آدم های مختلفربفهمیم دمی خواستیم 

ف شکاکجاهمچنین می خواستیم بدانیم . وجود داردداده هایی

وجود دارد و چگونه می توان در آینده وضعیت را بهبود 

..ندفراگیرتر باشداده هابخشید تا

طور بررسی کنیم چاز ما خواستبریتانیا آمارمرکز ملی

یشتری افراد ببریتانیا را بهبود بخشید و داده های می توان

سؤال در 4ما این کار را با پرسیدن . ددر آن گنجانرا 

.انجام دادیمی بریتانیامورد داده ها

مسئول جمع آوری اطالعات در مورد آمارمرکز ملی

.زندگی می کنندبریتانیا افرادی است که در 

.همکاری کردیممرکز ملی آماربرای انجام این کار با 

یافته های خود را با شما در میان در این کتابچه 

اید بدر مورد تغییراتی که به نظر ما همچنین.می گذاریم

و انجام شود تا در آینده داده ها به بهترین شکل جمع آوری

.اداستفاده شوند، اطالعاتی در اختیارتان قرار خواهیم د

هستیم و چه کاری انجام دادیمچه کسی
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داده ها . هستیمکارگروه داده های فراگیر ما

.واقعیت ها یا ارقام هستند



کمکمردمنیازهایبهتردرکبهکههاییدادهچه1.

.نداردوجودکند،می

مشکلراافرادتوسطاطالعاتارائهچیزیچه2.

.سازدمی

افرادنیازهایدرکبرایموجودهایدادهازچگونه3.

.بهتر استفاده کنیممختلف

.بگیریمدرسمناسبکارهاینمونهازچگونه4.

چه می خواستیم بدانیم

4

:می خواست بداندکارگروه داده های فراگیر 



اط با افراد زیادی با پیشینه های مختلف در تمام نق

.صحبت کردیمبریتانیا

نند با افرادی که ممکن است از داده ها استفاده کنند، ما

ا با افرادی صحبت کردیم که ممکن است از این داده ه

.  .سازمان های اجتماعی و خیریه هااستفاده کنند، مانند 

که ممکن است داده ها را ارائه عموم مردمهمچنین با 

.دهند

.شمانطقٔه یعنی افراد عادی مثل مردم معموم مردم

با دولت و سایر گروه های افرادی که داده ها را 

.جمع آوری و استفاده می کنند، صحبت کردیم

یز به صورت آنالین با مردم صحبت کردیم و برخی ن

.ما نامه نوشتند تا نظراتشان را به ما بگویندرایب

با چه کسانی صحبت کردیم

5



هرچه داده های بهتری داشته باشیم، درک بیشتری از

نظرات مردم و نیازهای گروه های مختلف افراد خواهیم 

.داشت

از دریافتیم که در بریتانیا داده های مربوط به برخی

درخصوص سایر گروه ها، داده های . گروه ها وجود ندارد

.دارندکافی در اختیار نیست یا داده ها کیفیت مناسبی ن

:این گروه ها عبارتند از افرادی نظیر

هستندتراجنسیتیکهافرادی●

کنندمیزندگیسالمندان هایخانهدرکهافرادی●

اندبودهزنداندرکهافرادی●

هستندخانمانبیکهافرادی●

مسافروکوچ نشین ،کولیجوامعافراد●

در کسیزیرااند،کردهترکراخودخانهکهافرادی●

استرساندهآسیبآنهابهآنجا

به چه یافته هایی رسیدیم

چه داده هایی که به درک بهتر نیازهای مردم کمک . 1

می کند، وجود ندارد
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کودکانازبرخ  مورددرزیادیاطالعاتهمچنی   

:مانندندارد،وجود

معلولکودکان●

تحت مراقبت هستندکهکودکانی●

مکاننقلاینجابهدیگرکشوریازکهکودکانی●

اندکرده

جوانمراقبان●

مسافروکوچ نشین ،کولیجوامعافرادکودکان●

از شخص دیگری که در زندگی روزمره خود مراقب

.به کمک نیاز دارد، مراقبت و حمایت می کند

وانند همچنین داده های افرادی که آنالین نیستند یا نمی ت

که به آن ویروس 19-کووید.آنالین شوند، وجود ندارد

را کرونا نیز گفته می شود، ممکن است این وضعیت

.بدتر کرده باشد

ویروسی است که افراد را در سراسر جهان19-کووید

شتر در افراد مجبور بودند بی. تحت تأثیر قرار داده است

به خانه بمانند، به همین دلیل اکنون داده های بیشتری

.صورت آنالین جمع آوری می شود
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ویروس کرونا 

19-کووید



ی در مورد همچنین دریافتیم که داده های کافی یا باکیفیت

به عنوان مثال، .برخی از موضوعات وجود ندارد

داده هایی در مورد میزان پولی که مردم دارند، وجود 

.ندارد

ه داده هایی در مورد گرایش جنسی افراد و اینکه آیا ب

جود ، ویا خیرهمین دلیل با آنها متفاوت رفتار می شود

.ندارد

نومادران و زنان  رفتار باداده هایی در مورد نحوهٔ 

.باردار در دست نیست

ممکن است داده ها به این دلیل وجود نداشته باشد که

.هستندداوطلبانهسؤاالت 

مایل به این معنی است که فقط در صورت تداوطلبانه

.به سؤال پاسخ می دهید
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ل داده هایی در مورد دین افراد و اینکه آیا به همین دلی

.، وجود نداردیا خیربا آنها متفاوت رفتار می شود

گاهی اوقات ممکن است داده هایی که از طرف افراد 

ئله این مس. دیگر ارائه می شود، نادرست و ناقص باشد

ممکن است در صورتی رخ دهد که افراد به سؤاالت

ادن مربوط به شخص دیگری پاسخ دهند، مانند پاسخ د

.والدین از طرف فرزندانشان

با توجه به وجود شکاف هایی در اطالعات یا داده های 

به بی کیفیت، ممکن است از بهترین روش های کمک

.افراد دارای نیازهای مختلف مطلع نباشیم
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پژوهش ما

جمع آوری داده ها از گروه های مختلف افراد و اطمینان 

ط از مفید بودن این داده ها برای درک ویژگی ها و شرای

.آنها اهمیت زیادی دارد

دالیل زیادی وجود دارد که چرا افراد داده های خود را 

ین ممکن است مایل نباشند یا نتوانند ا. ارائه نمی دهند

.داده ها را ارائه دهند

ند، ممکن است برخی از افراد مایل به ارائه داده ها نباش

یا .  کندزیرا فکر می کنند دولت با آنها عادالنه رفتار نمی

فکر می کنند ممکن است دولت از داده های آنها برای 

.بدتر کردن وضعیت زندگی شان استفاده کند

د این مسئله می تواند در مورد همه افراد، به ویژه در مور

اق دارند، اتفنمایندگی کمتریگروه هایی از افراد که 

.بیفتد

شان ورددر مکسانی هستند کهنمایندگی کمتر افرادی با 

.در مقایسه با افراد دیگر، اطالعات کمتری داریم

به چه یافته هایی رسیدیم

چه چیزی ارائه اطالعات توسط افراد را مشکل . 2

می سازد
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برخی از افراد ممکن است مایل به ارائه داده های خود 

.می شودنباشند، زیرا این درخواست به دفعات مطرح 

وش ممکن است احساس کنند که هیچ کس به حرفشان گ

نمی دهد، زیرا دائماً سؤاالت مشابهی از آنها پرسیده 

.می شود

فراد ممکن است مایل به ارائه داده های خوداب

تفاق نباشند، زیرا فکر می کنند با انجام این کار هیچ ا

. شان رخ نمی دهدجامعهخوبی برای آنها یا 

شما منطقه ای است که در آن زندگی می کنید و جامعه

.افرادی که می شناسید

زیراندهند،ارائهراهادادهاستممکنافرادازبرخی

مسئلهاین .هاستآنبرایمانعیهادادهآوریجمعنحوه

:باشدزیرمواردشاملاستممکن

نیستندخواندنبهقادرمردموقتیکتبینظرسنجی●

فهمندنمیمردمکههاییزبانبهنظرسنجی●

کامپیوترازافرادکههنگامیآنالینهاینظرسنجی●

کنندنمیاستفاده

استدشوارآنهادرککهنظرسنجیسؤاالت●

یکنیازهایکاملدرکبدونکههایینظرسنجی●

شودمیانجامآنهااجتماعوگروه

هاییدادهمردم،ازسؤاالتیپرسیدنبانظرسنجی

آوریجمعبهتواندمینظرسنجی .کندمیآوریجمع

.کندکمکمختلفموضوعاتمورددراطالعات
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سؤاالت

مطمئن نیستم

بد

خوب

نظر شما در این مورد چیست؟



خود افراد ممکن است مایل به ارائه داده های برخی از 

ف نباشند، زیرا از کلمات مورد استفاده برای توصی

ان خوششویژگی های شخصیموارد مربوط به آنها مانند 

.نمی آید

یویژگی های شخصسن، دین و پیشینه نمونه هایی از 

.هستند

برخی از فعالیت های جمع آوری داده ها باید کلمات یا 

فراد عباراتی را به روز کنند که از آنها برای توصیف ا

و قومیتهنگام صحبت درخصوص مواردی مانند 

نیازهای این کار به درک بهتر. معلولیت استفاده می کنند

.مردم کمک می کند

شما فرهنگی است که احساس می کنید به آنقومیت

تعلق دارید و ممکن است به زادگاه خانوادگی شما 

.مرتبط باشد

گزینه های ارائه شده برای ویژگی های شخصی باید 

.نشان دهنده نحوه تفکر افراد در مورد خودشان باشد

12



ر استفاده از توصیفات مشابه هنگام جمع آوری داده ها د

ی های درخصوص مواردی نظیر ویژگبریتانیا تمام نقاط 

.شخصی بسیار مهم است

اده ها اگر از توصیف های مختلف استفاده شود، مقایسه د

.دشوار خواهد بود

دقیقاً مهم است که وقتی داده ها را مقایسه می کنیم، بفهمیم

به عنوان مثال، مردم . چه چیزی جمع آوری شده است

.نظرات متفاوتی در مورد معنای معلولیت دارند

به چه یافته هایی رسیدیم

چگونه از داده های موجود برای درک نیازهای افراد . 3

بهتر استفاده کنیممختلف 
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، دشووقتی داده ها فقط از تعداد کمی از افراد دریافت 

ت ممکن اسدر این صورت. کیفیت داده ها کاهش می یابد

داده های کافی برای درک آنچه نشان می دهند در اختیار

.نباشد

وط وقتی تعداد افراد کم باشد، ممکن است داده های مرب

نیز بریتانیا که مهم هستندبه گروه های افراد یا مناطق 

.جمع آوری نشده باشد

روه ها و وقتی تعداد افراد کم باشد، ممکن است نتوانید گ

ویژگی های شخصی آنها را به درستی درک و مقایسه 

.کنید

اگر .جدید و به روز بودن داده ها اهمیت زیادی دارد

داده ها قدیمی باشد، ممکن است دیگر درست یا مفید

.نباشند

جمع آوری انواع مختلف داده ها برای درک زندگی مردم 

.بسیار مهم است
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کتابچه آموزشی

برقراری ارتباط

اتاق آموزش

مردم به ما گفتند که فکر می کنند باید اطالعات

ا با بیشتری در مورد شیوه ای که افراد زندگی خود ر

د استفاده از کلمات خودشان توصیف می کنند، وجو

.داشته باشد

است افرادی که داده ها را جمع آوری و کاوش مهم 

ار می کنند آموزش دیده باشند و منابع کافی در اختی

.داشته باشند

ا را برخی از افرادی که قصد استفاده و مقایسه داده ه

دارند، به سختی می توانند داده های مورد نظر خود را 

آنها نمی دانند چه داده هایی وجود دارد . به دست آورند

.یا این داده ها کجا نگهداری می شود

هنگام صحبت کردن در مورد داده ها و مواردی که 

نشان می دهند، استفاده از زبانی که درک آن آسان 

.باشد بسیار مهم است

قالب های در ارائه داده ها و ایده ها به زبان ها و 

وانند مختلف بسیار مهم است تا همه بتوانند آنها را بخ

.و درک کنند
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وه الزم است از تجربیات دیگران درس بگیریم تا نح

.مجمع آوری و استفاده بهتر از داده ها را بهبود ببخشی

.نیممی توانیم از تجربیات خودمان و دیگران استفاده ک

برخی از افراد چند روش صحیح انجام کار را به ما 

.مامیدواریم در آینده از آنها درس بگیریکهاطالع دادند 

ر با درس گرفتن از موفقیت های دیگران، می توانیم د

طالعات و ادر بر بگیریمبیشتری را مختلفآینده افراد

.بهتری در مورد آنها داشته باشیم

به چه یافته هایی رسیدیم

چگونه از نمونه کارهای مناسب درس بگیریم. 4
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اطالعاتتوانندمیافرادکهکنیدحاصلطمینانا1.

منصفانهآنهاباودهندارائهایمنشکلیبهراخود

.شودبرخورد

وآوریجمعنحوهدرهمزمان تغییرایجادبرای2.

یکدیگربابریتانیا سراسردرهادادهازاستفاده

.کنیدهمکاری

هایگروههمهازهادادهکهکنیدحاصلاطمینان3.

.شودآوریجمعافرادمختلف

اندازهبهباکیفیتهایدادهکهکنیدحاصلاطمینان4.

بهتردرکبهموضوعاین .شودآوریجمعکافی

باافرادمختلفشخصیهایویژگیارتباطنحوه

افرادزندگیبرهاویژگیاینتأثیرویکدیگر

.کندمیکمک

تغییراتی که توصیه می کنیم
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کتابچه آموزشی

عباراتوکلماتازمردمکهکنیدحاصلاطمینان5.

درکوکننداستفادهامورتوصیفبرایمناسبی

.باشدآسانآنها

آوریجمعبرایایتازهومختلفهایروش6.

وبیشترافرادبتوانیمتاکنیدامتحانهاداده

.بشناسیمبهتررانیازهایشان

اطالعاتکهکنیدبررسیمرتبطوربه7.

معتبرهمچنانآنهاتوصیفنحوهوشدهآوریجمع

نیازماندنروزبهبرایآیاکهکنیدبررسی. باشد

.خیریاداردوجودتغییرایجادبه

بهاطالعاتوهادادهکهکنیدحاصلاطمینان8.

همهتاشودارائهمختلفهایقالبوهازبان

.کننددرکوبخوانندراآنهابتوانند

یا بریتانکار انجام شود، به بهبود داده های 8اگر این 

اد در آینده کمک می شود و به این معنی است که افر

.ندمختلف بیشتری می توانند مشارکت داشته باش
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متشکرم

ایمیل

.از تمام کسانی که به ما کمک کردند، متشکریم

در می توانید اطالعات بیشتر در مورد فعالیت ما را

:داین آدرس مطالعه کنی

uksa.statisticsauthority.gov.uk

می خواهید این اطالعات را به زبان یا قالب گر ا

:ددیگری دریافت کنید، به این آدرس ایمیل بزنی

equalities@ons.gov.uk

اطالعات بیشتر

:یا با این شماره تلفن تماس بگیرید

0800 298 5313
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