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های اشتباه  العمل مردم در مواجه با آمارهای رسمی آگاهانه خواهد بود و تحت تأثير تحليل در این صورت هم عکس

  های فردی بهتر استفاده کنند. ریزی توانند از آمارهای رسمی نيز در برنامه قرار نخواهند گرفت و هم می

يان اینکه ارتقا سطح سواد نياز به بستر سازی در جامعه دارد، تصریح کرد: منظور از فرهنگ آماری مجموعه وی با ب

گوید مدیران ما  باورها، اعتقادات و رفتارهای مردم در ارتباط با آمار و موضوعات آماری است، فرهنگ آماری به ما می

باید آمارهای قابل استناد و دارای پشتوانه را نشر دهند،  ها ریزی کنند، رسانه باید براساس آمار و ارقام برنامه

توليدکنندگان آمار باید آمار را سریع، بهنگام و با قابليت دسترسی آسان ارائه نمایند. و محققان باید در تحليل آمار بی 

ت نياز است قبل از خود را براساس آمار اصالح نمایند. برای ارتقای فرهنگ آماری بلندمد  طرفانه عمل کنند و ذهنيت

ها باید اهميت و جایگاه آمار را بيش از بيش برای مردم موشکافی نمایند. وزارت آموزش و پرورش باید  هر چيز رسانه

گيری آمارهای  آموزان را با اهميت آمار و کاربردهای آن از ابتدای تحصيل آشنا نمایند. مدیران باید در هر تصميم دانش

  دهند. الزم را مبنای کار قرار

گيرد که کسانی که در طراحی و  به گفته زاهدیان، نظام کارشناسی همانند نظام مهندسی فرایندهایی در برمی

های علمی و تجربی  شوند. از حداقل های خصوصی وارد می های آمار و یا مشاوره به مدیران شرکت اجرای فعاليت

ماری خصوصًا در بخش غيردولتی به صورت تخصصی و های آ کند فعاليت الزم برخوردار باشند. این نظام کمک می

های شرکت های آماری و  ای انجام شود. که البته در حيطه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بر فعاليت حرفه

گيرد و در بسياری از موارد  کند ولی در بخش خصوصی نظارت الزم صورت نمی کارشناسان حقوقی آماری نظارت می

شوند از استانداردهای الزم برخوردار  های آماری که به سفارش بخش خصوصی انجام می يتشود فعال مشاهده می

  نيستند. نظام آمارشناسی به این وضع سروسامان خواهد داد.

ای در همگانی کردن آمار و ارتقای سطح سواد آماری جامعه بيان  این مقام مسئول در خصوص نقش آموزش مدرسه

های  ریزی آموزان بياموزد و در کنار آن اهميت آمار در برنامه باید تفکر آماری را به دانش ای ابتدا داشت: آموزش مدرسه

آموزان امروز باید مدیران فردا هستند پس از ابتدای تحصيل باید  آموزان تهيه نماید. دانش فردی و کشور را برای دانش

های آموزش  ای باید پایه آموزش مدرسه بخش گيری بر مبنای آمار آشنا شوند. عالوه بر این در با فرایند تصميم

های جالبی از کاربرد آمار در  تخصصی آمار بنا شود. آمار علمی است که در تمام علوم دیگر کاربرد دارد حتی مقاله

  خورد. علم ادبيات به چشم می

عی به علم آمار نياز خواهند که در آینده تمام متخصصان به نو رئيس پژوهشکده آمار تاکيد کرد: بنابراین با توجه به این

های الزم در سطوح مختلف آموزشی از دبستان تا دبيرستان لحاظ شود. نحوه تدریس این علم  داشت باید آموزش

ای جلوگيری  آموزان را جذب نماید باید از به حاشيه رفتن آموزش آمار در آموزش مدرسه ای باشد که دانش گونه باید به

توان به  توانند بسيار مفيد باشد برای مثال می های فوق برنامه می و اجرای فعاليتشود. در این زمينه طراحی 

های نمادین در  نویسی، اجرای آمارگيری نویسی، تهيه روزنامه دیواری، وبالگ آموزی، مسابقات انشاء مسابقات دانش

  مدارس اشاره کرد.

هایی مانند آمار،  گاه کرد و افزود: متأسفانه رشتهای به دانشجویان رشته آمار در دانش رئيس پژوهشکده آمار توصيه

های فنی را  رو داوطلبان بيشتر رشته اقتصاد و مدیریت برای داوطلبان کنکور از اولویت الزم برخوردار نيستند و از این

و مدیریت  هایی مانند آمار، اقتصاد ها کمتر به سمت رشته رو نخبه کنند و از این انتخاب می  برای تحصيل در دانشگاه



های مشابه در هدایت امور کشور بسيار بيشتر  التحصيالن آمار، اقتصاد، مدیریت و رشته آیند در حالی که تأثير فارغ می

  های فنی و حتی پزشکی در کشورهای پيشرفته این روند بر عکس است. التحصيالن رشته از فارغ

توان به طور قطع اظهار داشت آموزش  و گفت: امروز میها اشاره کرد  وی به کاربردی کردن آموزش آمار در دانشگاه

التحصيالن رشته آمار هنگام ورود به  آمار از دیدگاه نظری و تئوری در کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد، ولی فارغ

  های کاربردی الزم برخوردار نيستند. بازار کار خصوصًا مؤسسات و واحدهای آماری از قابليت

  تواند بخشی از این مشکل را حل نماید ولی کافی نيست. اندازی گرایش آمار رسمی می اهرسد ر به نظر می

ها و  های اجرایی و شرکت های علمی را در دستگاه دانشجویان باید قبل از پایان تحصيل دوره  به گفته زاهدایان،

های  نامه شوند. موضوعات پایانهای درسی باید بر اعداد واقعی کشور متمرکز  مؤسسات خصوصی طی نمایند. پروژه

کارشناسی ارشد و دکتری باید عالوه بر مبنای نظری حتما کاربرد آن هم کاربرد با اعداد واقعی کشور را شامل 

تواند تاثير بسزایی داشته  های کاربرد آمار در علوم مختلف نيز می بينی برخی سرفصل شوند. عالوه بر این پيش

ها و مؤسسات دولتی مفيد بوده  ری برخی از دروس به صورت مشترک بين دانشگاهباشد. در برخی کشورها برگزا

  است.

های  اظهار داشت: در سال  ها مبتنی بر آمار است، ریزی  زاهدیان در پاسخ به این سوال که اکنون چه ميزان از برنامه

لوب فاصله داریم. برخی از گيری داشته است، ولی تا حالت مط ها افزایش چشم ریزی اخير سهم آمار در برنامه

های آنان مغایرت  گيری مبتنی بر آمار را ندارند و برخی دیگر در مواردی که آمار با ذهنيت مدیران اعتقاد الزم به تصميم

  برند. های خود آمارها را زیر سؤال می جای اصالح ذهنيت دارد به

مدت و  های آماری باشد و مدیران باید اهداف کوتاه ریزی ملزم به ارائه شاخص وی افزود: در هر صورت باید هر برنامه

گيری و  ها باید براساس آمار اندازه های آماری بيان نمایند و ميزان پيشرفت برنامه بلندمدت خود را با زبان شاخص

سازی نيازمندیم هم به قوانين و مقرراتی که مانع  رسانی شود. در این زمينه هم به آموزش و فرهنگ اطالع

  های کورکورانه شوند. گيری تصميم

این مقام مسئول درباره جایگاه آمار در بخش خصوصی تصریح کرد: جایگاه آمار در بخش خصوصی بسيار ضعيف 

های اجرایی دارای واحد آمار و اطالعات هستند ولی در  ها و دستگاه است. در بخش دولتی تقریبا تمام وزارتخانه

های اقتصادی فاقد واحد آمار و اطالعات هستند. مدیران  طور کلی بنگاه و بهها  ها، کارخانه بخش خصوصی اکثر شرکت

تواند نقش  بخش خصوصی همانند مشاور حقوقی با مشاوران آماری را نيز در کنار خود داشته باشند. آمار می

ایت مشتریان، مدت و بلندمدت، رقابت با رقبا، رض های کوتاه گذاری نظيری را در اموری مانند بازاریابی، هدف بی

  های غير منتظره ایفا کند. وری در عوامل توليد، کنترل کيفيت محصوالت و حتی مدیریت در وضعيت بهره

های خود نسبت به  های اقتصادی بسته به حجم فعاليت وی ادامه داد: بنابراین اولين توصيه این است که بنگاه

مشاوران آماری اقدام نمایند و توصيه دوم این است که کسانی را گيری از  آمار و اطالعات و بهره  اندازی واحدهای راه

هایی که  های آماری حتمَا باید به شرکت طرف مشاوره آماری خود قرار دهند که از تخصص الزم برخوردار باشند. پروژه

 اند، واگذار شوند. توسط مرکز آمار ایران تأیيد صالحيت شده


