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ترين موضوعاتي كه در سال جهاني آمار بايد مورد توجه خاص قرار گيرند به نظر مهم
  شما كدامند؟

سازي و آگاه كردن جامعه به اهميت و كاربرد اين علم هدف اصلي اعالم سال جهاني آمار، عمومي
كه بايد در اين ترين مسايلي و لذا مهم بود ها و تحقيقاتريزياي در تمام زندگي روزمره، برنامهپايه

سال مورد توجه خاص قرار گيرد، همگاني ساختن علم آمار و آگاهي رساندن اهميت اين رشته به 
گيران و معلمان عزيز است. در اين راستا برگزاري مسابقه تمام مردم ايران و مخصوصاً تصميم

هاي ح روشاي در آموزش، اصالآموزي، توجه به اهميت دادن اين علم پايهسراسري آمار دانش
ها اهميت فراوان دارند، ها و كاربردي كردن دروس آماري دانشگاهآموزش دروس آمار ساير رشته

ولي در شرايط فعلي ايران، تشكيل سازمان نظام آمارشناسي ايران كه در صورت اجراي آن، افراد 
زرگ آماري (كه هاي بهاي آماري را نخواهند داشت و لذا نتايج پروژهغيرمتخصص حق اجراي پروژه

  .،اهميت فراوان داردتواند زندگي همه مردم را تحت تأثير قرار دهد) قابل استناد خواهد شدمي
  

 توان آمار را در سطح جامعه همگاني كرد؟چگونه مي - 1

وظايف اصلي خود را به انجام برساند و تالش كند  ايرانكردن علم آمار، بايد مركز آماربراي همگاني
، از عدم لو رفتن آن اطالعات اطمينان پيدا كنند، با انجام اطالعات شخصي خود مردم در واگذاري

بخش زندگي مردم شود؛ صدا و ها لذتهاي آماري توسط متخصصان، نتايج مطلوب آنكارها و پروژه
ها به اهميت و جايگاه ريزيسيما و جرايد با معرفي كاربردهاي علم آمار در زندگي روزمره و برنامه

اين علم اهتمام ورزند، آموزش آمار در مقاطع مختلف تحصيلي به روش صحيح و با مشاركت  واقعي
هاي آماري) و توجه دادن جوانان به مفاهيم اصيل آماري آموزان و دانشجويان (با انجام پروژه دانش

آموزان و آموزي، جذب دانشبرگزاري مسابقات آمار دانش هاي آموزشي قرار گيرد.جزء برنامه
تقويت نيروهاي متخصص و دانشگاهي با جذب  وانشجويان مستعد به ادامه تحصيل در رشته آمارد

كه مجهز به اطالعات آمار كاربردي  در رشته هاي جديد،نه رشته هاي سنتي آمار،التحصيالن فارغ
  توانند در اين راستا مؤثر باشند.هستند نيز مي

  

 منظور از سواد آماري چيست؟ - 2
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ين روزها عدم اطالع شهروندان از اهميت آمار و مفاهيم صحيح و نمودارهاي واقعي سواد آماري كه ا
اصلي در قرن بيست و يكم (قرن اطالعات)  مسايلسوادي آماري معروف است، يكي از آماري به بي

 گيري آگاه و محققي توانا خواهد بود.است. دارنده سواد آماري مطمئناً شهروندي توانمند، تصميم

 اتي براي ارتقاي سطح سواد آماري جامعه الزم است؟چه اقدام -3

منظور از ارتقاي فرهنگ آماري چيست؟ و چه اقداماتي براي ارتقاي فرهنگ آماري  - 4
 جامعه الزم است؟

گيران آموزش به اهميت اين علم و سازي معلمان و تصميمصحيح علم آمار در مدارس، آگاه تدريس
گيران و محققان به اهميت علم سازي مردم، تصميمآگاه آموزان،ارزش آن در زندگي آينده دانش

آموزان در امر يادگيري آمار و اجازه لذت دادن دانشهاي آماري، شركتآمار و درك صحيح از يافته
هاي تيمي آماري (پيرامون موضوعاتي كه مورد عالقه آنهاست) براي در انجام پروژه ،بردن آنان

  يت قرار دارند.ارتقاي سطح سواد آماري در اولو
 

 نظام آمارشناسي چيست؟ و ضرورت تشكيل آن چه بوده است؟ - 5

هاي بزرگ آماري انجام هايي كه بتوانند پروژهطور كه اطالع داريد مركز آمار ايران براي شركتهمان
مسئوليت صدور مجوز براي اشخاص  در كشور ولي هيچ ارگاني ،نمايددهند، مجوز الزم صادر مي

هاي آماري را ندارد و در برخي از ادارات هنوز ها و يا انجام فعاليتجام پروژهجهت ان ،حقيقي
بلكه به اهميت اين علم هم ،كارشناس آمار، فردي است كه نه تنها آگاه به مسايل آماري نيست 

هاي مرتبط با آمار غيرقابل باشد و در نتيجه نتايج حاصل از كارهاي آماري و حتي پروژهواقف نمي
دهد متخصصان كند و اجازه ميشود. سازمان نظام آمارشناسي اين كمبودها را برطرف مياستناد مي

  ارهاي تخصصي خود شوند.علم آمار بتوانند كارهاي آماري مؤثر انجام دهند و جذب ك
 

اي در همگاني كردن آمار و ارتقاي سطح سواد آماري جامعه نقش آموزش مدرسه - 6
 چيست؟

هاي آماري آموزان، مفاهيم آمار را به خوبي درك كنند و آنان لذت كار كردن روي پروژهاگر دانش
خواهند شد و با توجه به مند شان را بچشند، مطمئناً به علم آمار عالقهپيرامون مسايل مورد عالقه

شوند. از مي جهت ادامه تحصيل به اين رشته جذب  ،اي و كاربردي بودن آناهميت اين علم پايه
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اي هستند و اگر خوب مفاهيم آمار را درك كنند، سواد ديدگان مدرسهسوي ديگر شهروندان آموزش
  ر معتقد خواهد شد.يابد و جامعه به درك صحيح از اهميت علم آماآماري آنان افزايش مي

 

آيا ديدگاه داوطلبان كنكور براي انتخاب رشته آمار براي ادامه تحصيل در  -7
 اي در اين زمينه داريد؟ها مطلوب است؟ چه توصيه دانشگاه

توجهي معلمان و سيستم آموزشي تدريس غيرصحيح آمار و بي به هيچ وجه مطلوب نيست، به دليل
مستعد آگاه به اهميت علم آمار نيستند و در نتيجه اين رشته را با آموزان اي، دانشبه اين علم پايه

هاي مفيد براي آينده آنان آموزان بايد آگاه باشند كه يكي از رشتهنمايند. دانشعالقه انتخاب نمي
هاي اين علم و كه امكان كاريابي مناسب را دارد آمار است و حيف است كه آگاه به اهميت و زيبايي

 هاي زيباي آماري نباشند.ها و استنباطگيرينتيجه

 تر كرد؟ها را كاربرديتوان آموزش آمار در دانشگاهچگونه مي - 8

استفاده از كاربردهاي آمار در زمينه رشته تحصيلي دانشجويان و ارائه دروس سرويسي توسط 
ر كاربردي از هاي آماالتحصيالن آگاه به رشتهها و نيز جذب فارغمتخصصان زبردست آمار در دانشگاه

خارج كشور و ارائه درس مشاوره آماري، درگيركردن اساتيد و  التحصيالن توانمند ايراني رغميان فا
هاي مناسب و هاي آماري و اجراي كارآموزيهاي آماري صنايع و سازماندانشجويان در اجراي پروژه

  مينه مؤثر باشند.توانند در اين زمي ،تحت نظارت اساتيد آشنا به مسايل آمار كاربردي
 

 كنيد؟ چه بايد كرد؟ها را مبتني بر آمار ارزيابي ميريزيآيا برنامه - 9

گيران در هاي آماري توسط افراد غيرمتخصص، عدم آگاهي تصميممتأسفانه به دليل انجام پروژه
ن ،ايها و صنعت آمار كشور ها و عدم ارتباط صحيح دانشگاهريزيمورد اهميت علم آمار در برنامه

ها از نتايج آماري استفاده نشود. با تصويب نظام آمارشناسي ريزيكه در برنامه مساله بروز كرده است
ها به اهميت استفاده از در مورد اهميت علم آمار و توجه دادن آن گيرانسازي تصميم ايران و آگاه

  شايد بتوان اين مسأله را حل كرد.،ها ريزيآمار در برنامه
 

 هايي داريد؟در بخش خصوصي چگونه است؟ چه توصيهجايگاه آمار  -10
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بخش خصوصي هم به دليل عدم آگاهي از اهميت علم آمار و عدم اعتقاد به توانمندي متخصصان 
هاي تدريس آمار در مقاطع مختلف جايگاه آمار را خوب درك نكرده است. تصحيح روش،آماري 

توانند اين مسأله را ظام آمارشناسي ايران ميتحصيلي و ارتقاي سواد آماري، همراه تصويب سازمان ن
 هم حل كنند.

 


