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نشرية خبري اين انجمن است كـه در  ، نامة انجمن آمار ايرانخبر
 .شودپايان هر فصل منتشر مي

هدف اصلي از انتشار خبرنامه، درج اخبار آماري ايران و جهان، آشنايي با بزرگان 
آمار و ايجاد ارتباط ميان اعضاي جامعة آماري با يكديگر و نيـز بـا انجمـن آمـار     

 .ايران است

براي نيل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از همكاري و همفكري 
 :در اين راستا. شودمندان به گرمي استقبال ميهمة عالقه

 ضروري است مطالب به نشاني سردبير، اعضاي هيئت تحريريه يا مسئولين -
 .ها ارسال شودستون

 .شده، آزاد استخبرنامه، در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالب ارسال -

 .شودشده، بازگردانده نميمطالب دريافت -

 .مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ايران نيست
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را  1391ابتدا الزم مي دانم فرا رسيدن نوروز باستاني و آغاز سال 
گفته و آرزو نمايم كه سالي حضور يك يك اعضاء انجمن تبريك 

در طول سال  .پربار همراه با سالمتي و موفقيت براي همگان باشد
تالش ها و فعاليت هاي گسترده اي براي شكل گيري و  1390

حداقل نتيجه طرح . تصويب سازمان نظام آمار شناسي انجام شد
ان شا اهللا به زودي در يك . موضوع در مجلس شوراي اسالمي بود

جا . در سايت انجمن قرار خواهد گرفت...  و مه كليه مكاتباتويژه نا
دارد از تالش هاي آقايان دكتر ارقامي، دكتر فقيهي، دكتر طالبي و 

اميد كه تا حصول نتيجه، كليه . دكتر رجالي تشكر و قدرداني نمايم
 .اعضاء جامعه آماري كشور نسبت به تصويب آن حساسيت نشان دهند

يز توسط دوست و همكار خوبمان آقاي دكتر سرمقاله اين شماره ن
الزم مي  ،راسخ آماده شده است، كه موضوعي جدي و بروز مي باشد

ستون واژه ها، نام ها و . دانم براي تهيه آن از ايشان تشكر نمايم
ويرايش، دومين مطلب خود را در اين شماره به واژه ها اختصاص داده 

نظران در ارتباط با اين است و انتظار ميرود خوانندگان و صاحب 
جا دارد از . ستون حساس باشند و نظرات خود را برايمان ارسال نمايند

آقاي دكتر وحيدي اصل به خاطر قبول زحمت آماده سازي اين ستون 
  . تشكر و قدرداني نمايم

تالش هيئت امنا جايزه دكتر بهبوديان بر اين است كه در صورت 
يزه در اختتاميه يازدهمين كنفرانس امكان، نسبت به معرفي و اهداء جا

لذا از گروه هاي آمار دانشگاه ها و مراكز . آمار ايران اقدام نمايند
اجرايي آمار درخواست مي شود با توجه به آئين نامه جايزه نسبت به 

در اين شماره  .معرفي نامزدهاي احتمالي جايزه اقدام حاصل نمايند
يكي نمايندگان انجمن آمار در اقدام به درج نام و آدرس پست الكترون

همانگونه كه مالحظه . دانشگاه ها، نهادها و مراكز اجرايي نموده ايم
مي فرمائيد تعداد نمايندگان انجمن كم نيستند، اما متاسفانه بداليل 

شايد با . مختلف از پتانسيل اكثريت اين دوستان بي بهره هستيم
اه ها و مراكز نگاهي به خبرنامه و به خصوص بخش اخبار دانشگ

در متن آمده ممكن است كه نام يا . اهد اين ادعا باشيماجرائي ش
از اين . ايراد داشته باشد نمايندگان از برخيآدرس پست الكترونيكي 

نمايندگان درخواست مي شود هماهنگي الزم را با دفتر انجمن فراهم 
انتظار ميرود نمايندگان انجمن در ارتباط با مسائل انجمن فعال  .آورند

   .ان شا اهللا. تر عمل نمايند
 JIRSSنكته آخر اين كه، اگر مالحظه فرمائيد، چاپ و توزيع مجله 

در . است ISIبه روز شده است و اين آغاز پيوستن به ليست مجالت 
 ان پژوهشگراين راستا مقدمات كار فراهم شده است، اما همت همكار

آماري را نيز طلب مي نمايد تا با حمايت هاي خود مجله را ياري 
  .نمايند

 

  
  نخبگان امروز، اساتيد فردا

  دكتر عبدالرحمن راسخ
  استاد گروه آمار دانشگاه شهيد چمران اهواز

بهانه نوشتن اين چند سطر، برآمده از گفتگوي كوتاه نگارنده پيش از 
آمار با همكار و استاد گرامي جناب  نشست اخير هيات مديره انجمن

آقاي دكتر پارسيان در خصوص استفاده هدفمند از دستاوردهاي 
  .برگزاري مسابقات دانشجويي و المپيادها است

اصوال برگزاري مسابقات علمي دانشجويي كه به ابتكار انجمن هاي 
علمي و همزمان با كنفرانس ها و سمينارها برگزار مي شود و المپياد 

دانشجويي كه آن هم توسط نهادهاي مسئول به صورت منطقه  هاي
اي و ملي برگزار مي گردد؛ افزون بر ايجاد انگيزه و رقابت مثبت ميان 
دانشجويان از مقاطع اوليه تحصيلي در دانشگاه، بستري مناسب براي 

از سوي . كندشناسايي دانشجويان مستعد در هر رشته را فراهم مي
ايتي از جمله بنياد نخبگان و ارائه انواع ديگر وجود موسسات حم

هاي مادي و معنوي به دانشجويان، مانند اعطاي ها و مشوقحمايت
هاي وام، امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر، برقراري كمك هزينه

هاي تشويق اين قبيل تواند از جمله زمينهتحصيلي و تسهيالت، مي
هاي قابل تقدير، هنوز نقطه ولي به رغم اين تالش. دانشجويان باشد

اي براي مرتبط ساختن اتصال مشخص، سيستماتيك و تعريف شده
  . ها و مراكز دولتي و غير دولتي وجود ندارداين دانشجويان به دانشگاه

توانستند با استفاده هاي كشور ميهاي نه چندان دور دانشگاهدر سال
صيلي به اين از اختيارات خود، نسبت به جذب و اعطاي بورس تح

قبيل دانشجويان حتي از مقطع كارشناسي اقدام كنند و اين 
دانشجويان پس از فراغت از تحصيل به ارائه خدمات آموزشي در آن 

  . پرداختنددانشگاه مي
هاي رغم گسترش دوره ي جذب، در حال حاضر نيز علياين شيوه

 هاي دكتري والتحصيالن دورهتحصيالت تكميلي و افزايش فارغ
ها، همچنان داراي فوايدي است كه از متقاضيان اشتغال در دانشگاه

توان به جذب و تضمين آينده شغلي و ادامه تحصيل هدفمند جمله مي
مبتني بر اهداف و نيازهاي دانشگاه بورس كننده و كند شدن روند 

از سوي . مهاجرت اين قبيل دانشجويان به خارج از كشور اشاره نمود
كارگيري ريزي دراز مدت جهت بهذب، امكان برنامهديگر اين روش ج

وجود چنين مكانيزمي . كندها فراهم ميهيئت علمي را براي دانشگاه
هاي  هاي دور از تهران و دانشگاهها به ويژه در دانشگاهدر دانشگاه

ها را تواند زمينه رشد متوازن اين دانشگاهمناطق كمتر برخوردار، مي
ي اعضاي هيات علمي اين قبيل اهي به هندسهبا نگ. فراهم نمايد

توان دريافت كه ها از جمله دانشگاه شهيد چمران اهواز ميدانشگاه
اند و در فرايند ادامه تحصيل، تر، جذب شدهاغلب آنان از مقاطع پايين

  گفتار اول ستون سردبير موقت
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. اندهاي خود را تشكيل دادههاي تخصصي دانشگاههسته اصلي بخش
كه درصورت بازگشت به شيوه قبل آيد  در مجموع چنين به نظر مي

يعني همان جذب دانشجويان با استعداد در مقاطع كارشناسي و تلفيق 
اين شيوه با شيوه موجود جذب هيات علمي، شاهد تقويت بنيان و 

  . هاي آموزشي خواهيم بودي علمي اين قبيل گروههسته
رت هاي اخير، مسئوالن بلند پايه وزاالزم به توضيح است كه در سال

علوم، تحقيقات و فناوري، جهت نظارت بيشتر برروند جذب هيات 
ها و رفع نواقص و عيوب موجود در شيوه گذشته جذب علمي دانشگاه

رغم سياست كالن ها را در اين روند، محدود و بهاستاد، اختيار دانشگاه
نام و فراخوان و تاييد زدايي دولت، اين وزارت، مراحل ثبتتمركز

مي داوطلبان را متمركز و به خارج از دانشگاه منتقل صالحيت عمو
اين روند، پيچ در پيچ هر چند ممكن است براي دانشگاه. كرده است

هاي مستقر در تهران و شهرهاي بزرگ كه معموال مورد درخواست 
هاي باشند، بي زيان باشد ولي براي دانشگاهداوطلبان فراوان مي

كه معموال مورد اقبال داوطلبان تر و توسعه نيافته شهرهاي كوچك
از اين رو، به نظر مي. گيرند، تاكنون مفيد فايده نبوده استقرار نمي

هاي سراسر رسد كه تسري شيوه جذب واحد، براي همه دانشگاه
براي گريز از . هاي مناطق توسعه نايافته باشدكشور، به زيان دانشگاه
دن دانشجويان با استعداد و هاي چاره، بورسيه كراين تنگنا، يكي از راه

  .هاستنخبه ازمقاطع اوليه تحصيلي براي چنين دانشگاه
  
  
  

  
  1دكتر فيروزه ريواز زير نظر

  
شرحي كوتاه از سابقة  ●

تحصيل و كارهاي 
آموزشي، پژوهشي و 

در صورت (تان اجرايي
) اجراييوجود سوابق 

براي خوانندگان بيان 
فرماييد تا بعد به 

 .ها بپردازيم پرسش

با سالم، خيلي ممنون كه ما را 
اميدوارم كه پيروزتر از هميشه سالم و . اليق اين مصاحبه دانستيد

در مدرسه عالي آمار و انفورماتيك ليسانس آمار گرفته  . سربلند باشيد
. نشگاه ايالتي آيوا خوانده امام و فوق ليسانس و دكتري آمار را در دا

                                                 
  .با تشكر از آقاي دكتر محمدرضا فريد روحاني كه در اين گفتگو ما را ياري رساندند -1

بودن براوردگرها را  2من درباره شرايطي بود كه بيز يرساله دكتر
در ازاي تابع زيان (از نسبتي كه براوردگرهاي بيزي . تضمين مي كنند

با توزيع ماناي زنجيرهاي ماركفي داشتند استفاده كردم و ) درجه دو
سبت در توليد داده ها از امروزه از اين ن. چند نتيجه ساده بدست آوردم

توزيع پسين و محاسبه توابع از اين توزيع خيلي استفاده مي شود 
علي اي حال، اين كارهاي بيزي و عالقه ....).  و  MCMCحكايت (

اين . ي آمار مدتي از وقت مرا به اين كارها كشانددمن به كارهاي بنيا
چندبعدي و روزها حكايت استنباط علّي، تقليل بعد فضاي متغيرهاي 

اي موضوعاتي هستند  در مطالعات مشاهده) balance(ايجاد توازن 
چند سالي مدير گروه آمار دانشگاه . ا تعريف مي كنندن ركه تفريح م

دانشكده علوم رياضي دانشگاه شهيد بهشتي  رئيسشهيد چمران و 
دانشكده علوم  محقق و دانشيار بوده ام و در حال حاضر هم آمارشناس

تحقيق آمار و ارائه  ،عمده كار من. هستم نشگاه مينه سوتادا پزشكي
اي ديگر علمي همشاوره به آمارشناسان ديگر و ساير محققين حوزه 

  . است
اصوالً شما كي و چگونه با آمار آشنا شديد و چه شد كه  ●

 تصميم گرفتيد در رشتة آمار ادامة تحصيل دهيد؟ 

در كنكور سراسري آمار من در زمان ديپلم آمار را نمي شناختم و 
. بود) 1349(انتخاب ممكن آن زمان  10ميان  رشته هفتم من در

و ) در دانشگاه هاي مختلف(رشته اول تا ششم انتخابي من فلسفه 
در هيچيك از آنها نتوانستم با بچه هاي ديپلم ادبيات . اقتصاد بود

راز در آن زمان دانشگاه شي. رقابت كنم و در رشته آمار پذيرفته شدم
در آنجا هم در .  آزمون ورودي مستقلي از كنكور سراسري داشت

انتخاب سوم كه روانشناسي بود قبول شده بودم كه چون رشته آمار 
تومان در ترم در مقايسه با شهريه  100ثبت نام آن فقط (ارزان تر بود 

، ثبت نام دانشگاه شيراز را )تومان دانشگاه شيراز 3000تا  2000حدود 
پس در واقع ورود من به آمار . ده و در رشته آمار مشغول شدمباطل كر

نه به سبب عالقه، كه به سبب اتفاق، عدم توانايي من در ورود به 
اما اين تركيب علّي، در . انتخابهاي باالتر و بي پولي مزمن من بود

واقع، علي رغم دنياي كوچك ذهني من در دوران دبيرستان و حتي 
كامالً مرا با ... به تبع آن انتخاب رشته ها و و ) كارشناسي(ليسانس 

 سالهاست مبهوت و متحير اين نيايي از زيبايي آشنا كرد كه حالد
هرچه گذشت بيشتر آمار را . شدم "آماري"كه چه خوب شد  هستم

خوشبخت  يارامروزه خود را بس. ام به آن بيشتر شد شناختم و عالقه
در  يلبعد از تحص به ويژه درس خواندم و كه در رشته آمار نمدا يم

كه   يو عزت يسودمند ،در آمار عظمت يقتحق خارج و حاال كار و
 .كنم يحس و لمس م يماآمارشناسان در جهان مدرن دارند را مستق

 يو حت(پردازند يكه به علم م يو تمام كسان يتمام دانش بشر يباتقر

                                                 
2- Bayes 

 با پيشگامان آمار ايران
  گفتگو با پروفسور سيامك نوربلوچي
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من  هستند و يممار سهآاستفاده از  ميم و تع ،درتوسعه )علم يلسوفانف

  .شدم يرفتهمار پذآخوش شانس بودم كه در  يبه راست
 منابع درسي شما در آمار در آن زمان چه بود؟ ●

پر محتوا از  ياربس يا مجموعه ،آمار يدوره كارشناس يمنابع اصل
 يفترجمه و تال يخواجه نور يبود كه مرحوم دكتر عباسقل ييكتابها

ن مرحوم مانند آاز همكاران و شاگردان  يطور تعداد ينهم .كرده بود
 و يدكتر هشترود ي،دكتر ماراالن، مهندس سخاوت ،يدكتر مشكان

 يازمورد ن يوكتابها يونوشتن مواد درس اليفدر ت يزن ....سران وپدكتر 
در كتابخانه  يدبزرگواران با يناآثار  .دبودن يلموزش آمار دخآ يبرا

در . كشور موجود باشد يهادانشگاه يرو سا يبهشت يددانشگاه شه
كه  كرديم ياستفاده م ييهم كه كتابها يپس از كارشناس يدوره ها

  .هنوز مورد استفاده اند بيشكم و 
چه كساني به عنوان استاد آمار يا آمار شناس غير  ●

  دانشگاهي در آن زمان مطرح بودند؟
در زمان كارشناسي آمار، دكتر خواجه نوري، مهندس سخاوت، دكتر 

تحقيق (، دكتر ماراالني )رياضيات تجربي(رودي تمشكاني، دكتر هش
از جمله استادان من ) اقتصاد سنجي(و دكتر پسران ) در عمليات

استاد راهنماي  )Meeden(هاي ارشدو دكتري، ميدن  در دوره .اند بوده
استاد راهنماي فوق ) B.C. Arnold(من در دوره دكتري بود، آرنولد 

كه طرح ) Oscar Kempthorn(سكار كمپتورن ليسانس من بود، ا
آزمايشها و همينطور كتاب احتماالت جفريز را تحت نظر وي مطالعه 

و ديگراني كه  )H.T.David(و ديويد ) نمونه گيري(كردم، سوخاتمه 
اينجا ياد استاد . كردم ياد بگيرم درسهاي مختلف را از آن ها سعي مي

از ارامنه اصفهاني مقيم  كه) Abian(فقيد رياضي دكتر آلكس آبيان 
دكتر آبيان استاد توانايي . دانشگاه ايالتي آيوا بود را بايد گرامي بدارم
ها  هاي مربوط به مجموعه در تدريس رياضيات و مخصوصا نظريه

پروفسور آبيان شيوه . بود،كه شاگردي وي هرگز فراموش شدني نيست
 منحصر به فردي در آموزش رياضي داشت كه مناسب شاگرد

من از او نه تنها رياضي كه نحوه نگرش به . متوسطي چون من بود
 .مفاهيم انتزاعي تري را به حد و وسع خويش آموختم

تأثير اين منابع و افراد در تصميم شما براي ادامة  ●
 تحصيل در رشتة آمار چه بود؟

 يثارو ا ينظم و پركاركه  ياستاد خواجه نوربه ويژه تاثير  ياد،ز ياربس
آن در  ييبرپاو مدرسه آمار و استمرار  يجاددر ا يو يزيو برنامه ر

تك  يدر زندگ يو سهم و يرانكردن علم آمار در ا ينهپرورش و نهاد
 .است نيكه در تهران درس خوانده اند فراموش نشد يتك آمارشناسان

 چه شد كه به شغل دانشگاهي و تدريس روي آورديد؟ ●

دانشگاه و بحث با جوانان و  ه ام،را دوست داشت يادگيري يشههم
من كمك كرده است و  ةعالق ينبه ا يشههمكاران باهوش تر هم

 "استاد شدن" يدرون يتمنا ءهم در ارضا "استاد" يرانيخوب مفهوم ا
  .بوده است يلدخ
آيا قبل از اخذ  درجة دكتري هم به تدريس اشتغال  ●

 داشتيد؟

كه  يمثال به خاطر عالقه ا ي،و نه به صورت رسم يبه صورت ساعت
كردم و  يشركت م يددرس دكتر فرد يبه فلسفه داشتم سر كالس ها

 دادم، يدرس م يزيكو ف ياضياتبه پسر آن مرحوم ر ياز آنجا مدت
 .يلقب يناز ا ييها يستدر

  تان چگونه بودند؟ هاي آغازين كار دانشگاهي تجربه ●
دكتر   .بعدها يبرا ماندداستان ب ينا. يكار كردم و به سخت يادز ياربس
و  يزيدكتر عز ،يدكتر حكم، يدكترزاد كرم ،دكتر راسخ  ،پرداز ينيچ

 ييباز گو يشتريب يلتوانند شرح آن دوران رابه تفض يم يگردوستان د
 .كنند و شهادت دهند

چه زماني براي اخذ دكتري اقدام كرديد؟به چه  ●
 هايي تقاضا فرستاديد؟ دانشگاه

سازمان برنامه و بودجه آن زمان  ي يهبه عنوان بورس 1354در سال 
 يمسوتا رفت ينهم يالتشدگان به ا يرفتهپذ يگرشدم و همراه د يرفتهپذ

كنترل  ي در شركت حاال ورشكسته( يريمبگ ياد يوتركه دروس كامپ
به اخذ  يقآن دوره تشو ياندانشجو يهمه  يكسالو بعد از ) يتاد
كه من  يمآمار شد يا ياضي، ر يوتركامپ هاياز رشته  يكيدر  ذيرشپ

آمار شناس (  بيولرمرحوم  يهگرفتم و با توص يرشاز هشت دانشگاه پذ
را انتخاب  يواآ يالتيدانشگاه ا) سوتا در آن زمان ينهمعرف دانشگاه م

 .كردم

هاي  هاي موظف تدريس در آن زمان را با زمان ساعت ●
 كنيد؟ مقايسه مي هاي اخير چگونه بعد و به ويژه در سال

آن زمان در گروه آمار دانشگاه اهواز چهار نفر  يدانم ول يامروزه را نم
آن  يبرا يتازه دوره كاردان و كه منحل شده بود يو گروه آمار يمبود
 يزي،عز يمي،حك يانآقا عبارت بودن از چهار نفرآن . شده بود يبتصو
و  يمتعدد به نهاد انقالب فرهنگ يو بنده كه پس از سفر ها يرفيص
مجوز گرفت و دوباره آمار در آن دانشگاه  يدوره كارشناس رهباالخ... 

كه درسشان ناتمام مانده بود به دانشگاه برگشتند و  يميقد ياندانشجو
 ياز استادان فعل ياريبس 1362سال  يدر كنكور سراسر ينطورهم
 يتو عدم كفا يناچار يواز ر يادز ياربس يسكار ما تدر.شدند يرفتهپذ

 .سالها ادامه داشت يبرا داستان ينتعداد همكاران بود و ا

ها وارد  هاي اخير به دانشگاه استاداني كه در سال ●
ها  شوند، فشار كار برايشان بيشتر است، يا آن زمان مي

 بيشتر بود؟

هاي انقالب فرهنگي و در اهوازي كه  اآلن  نمي دانم ولي در آن زمان
ي هواپيماهاي صدام قرار مي گرفت و تدريس زياد،  دايما مورد حمله
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روزگار من چنان بود كه هر شب تا نيمه شب درس  مي خواندم تا 
. تدريس مي كردم را فراهم كنممطالبي كه بايد در دروس متنوع 

ما . مدادي ساعت هم درس مي 10اعت و گاهي تا س 6تا  5شايد روزي 
تو . در آن زمان در گروه آمار اهواز سه مربي داشتيم و يك استاديار

  .خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل
هاي اول كار شما،  از نظر كارهاي پژوهشي، در سال ●

 وضعيت چگونه بود؟

اپ مقاله چ ،در اهواز يسخاطره خوب آن دوران تدر يك يول .بد ياربس
بودم  ياگر من آدم تواناتر ينكها يعني. علم بود ي رنال فلسفهودر ژ يا

كمك عالوه بر همان سالها هم  يتوانستم بهتر كار كنم ول يم يدشا
قبول بودن  لقاب يدرباره  يقدر يو مهندس يكشاورز قانحقمبه 

 . يمكرد يم يقتحق يمتوابع تصم برآوردگرها و

 را از كي شروع كرديد؟ شما خودتان كار پژوهشي ●

علم  يكه درباره مبان يسانسدر دوران فوق ل يياز زمان دانشجو
مقاله  ينهم .كردم يكلموگروف كار م ياصول يستمس احتمال و

  .آن دوران است  يجهنت) فوق الذكر(ژورنال فلسفه علم 
كرديد يا به مشاورة  آيا صرفاً تدريس و پژوهش مي ●

 پرداختيد؟ آماري هم مي

 يازمورد ن يشهآمار هم. ما بود يجار ياز كارها يبخش يمشاوره آمار
 يمشتر . دانشمندان يها است و آمار شناس مساعد در حل مسئله

آمارشناسان همه دانش پژوهان  يمشتر هستند و ياندمآپزشكان همه 
نكند از آمار و رابطه آن  يكه كار مشاوره آمار يآمارشناس ينو بنابرا

  .افتد يدور م) آن يموضوع يمحتوا يعني(با علم و مشاهده 
 ايد؟ در زمينة مشاورة آماري مشخصاً چه كارهايي كرده ●

 يجامعه شناس و يروانشناس ي،پزشك ي،كشاورز ي،شناس در آب .زياد
  .كرده ام  يبا محققان مختلف همكار... و
م چه تعاملي در كار تدريس، پژوهش، و مشاوره با ه ●

 اند؟ شما داشته

من  حيرتبه  يگاه لحا ينهمواره به فهم من كمك كرده اند و در ع
  .اضافه كرده اند

هايي را هم براي طرح در كالس  ها نكته آيا از مشاوره ●
 ايد؟ ايي براي پژوهش داشته يا انگيزه

 .يادز ياربس

نوشتن  ايد؟ تأليف و ترجمه، در زمينة انتشارات چه كرده ●
 مقاله؟

 يمقاله در مجله ها 60از  يشدر نوشتن ب كتاب ترجمه كرده ام وسه 
ترجمه و  ياديدر تعداد زهمچنين . ان شراكت داشته امانگليسي زب

 ..مشاركت داشته امهم  يفارس يمقاله در مجالت علم

ها به غير از الزامات كاري برايتان چه  اصوالً اين فعاليت ●
 ؟!اي داشته است بهره

ضرورت وجود  يقاز طر يممستق يرغ يول ،يچه يممستق ياستفاده ماد
بهره  يشتريناما ب. داشته اند ياستفاده ماد ،يعلم ءارتقا يآنها برا
 ينا علمي كار يبهره روح. است يو معنو يبهره روح يعلم يكارها
ن آ يمعنو يكنند و بهره  يم يرياز غم ها جلوگ يكه كار علم است
نها در درون آ يو تبعات رفتار يعلم يها يشهاند يعيطب يگزينيجا

  .ذهن است
 هايي روبه روست؟ تأليف كتاب در ايران با چه چالش ●

عدم نياز واقعي به كتاب  ،اگر منظور كتاب تخصصي آمار باشد
خانوادة جهاني آمارشناسان در . تخصصي به زبان فارسي است

و  هستند هاي تخصصي متنوع در حال تاليف، توليد و انتشار علم حوزه
هاي باالي آنها مشتريان  آمار شناسان ايراني با توجه به عمق و توانايي

آمار  در نتيجه توليد فارسي. اين خانوادة علمي جهاني هستند
  .تخصصي، مشتري واقعي ندارد

هاي فارسي آماري در حد كارشناسي بسيار ضروري  البته نوشتن كتاب
است، چرا كه اگر كتاب فارسي به زبان واقعي و نه مصنوعي و ابداعي، 
نوشته شود، مفاهيم آمار عميقا با تاريخ زبان در انديشه و مغز هر فرد 

 .م دقيق ضروري استگره خواهد خورد و اين براي درك مفاهي

هاي واقعي  برگرديم به تدريس، در تدريس آمار از داده ●
هاي  كنيد؟دليل ها استفاده مي ها و مسئله نيز در مثال

 .استفاده يا عدم استفاده را بيان فرماييد

 يسع يرهچند متغ يو روش ها يونچون رگرس يكاربرددر درس هاي 
درس ها هم  ياريبسلي استفاده كنم و يواقع يها كنم از داده يم

 .ندارند  يواقع يبه داده ها يازيهستند كه ن

و تدريس در  توجه به سابقة طوالني تحصيل، كاربا  ●
رشتة آمار، وضع گذشته، حال و آيندة آمار را به كوتاهي 

 .مقايسه كنيد

امروزه در  ،جوانان باهوش بسياري. آمار بسيار پيشرفت كرده است
ساختار صنعتي و . ماري فعاليت دارندمعرفي حوزه هاي متنوع آ

اهميت گروه هاي آمار  . اقتصادي كشور به آمار نياز واقعي تري دارند
( در عصر همه گيري دستگاه هاي توليد مستقيم يا غير مستقيم داده 

بر ... ) كامپيوتر ها ، تبلت ها ، تلفن ها ، تلويزيون هاي هوشمند و 
واقعي انتشار ، محدوديت ، خلق ، در اين نبرد . همه آشكار شده است 

ساخت ، درك ، تغيير و تفسير و تعبير اطالعات و داده هاي علمي 
اقتصادي ، اجتماعي ، نقش آمار هر روز روشن تر و ضروري تر مي 

در اوج اقتصاد آشفته امريكا بنا به تحقيق روزنامه نيويورك تايمز . شود
واره تقاضاي روز افزوني ، براي رشتة آمار و فارغ التحصيالن آمار هم
  .براي استفاده از خدمات آنها وجود داشته است
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 هايي براي پيشرفت علم آمار داريد؟ چه توصيه ●

  .گذاري مالي و ساختاري سرمايه
تحقيقات آماري چه نظري، چه آموزشي و چه كاربردي بايد : مالي

اين اي براي جذب انديشمندان به  اين كار انگيزه. شديداً حمايت شوند
هاي  هاي آماري در رابطه با سؤالحوزه و توليد متمركزتر آمار و روش

  .شودمشخص مي
اگر . شايد مهمتر از حمايت مالي، حمايت ساختاري است: ساختاري

هاي آماري و آمارشناسان بخشي از هر وجود و استفاده از روش
د طور طبيعي تولي شود آنگاه به... فعاليت اقتصادي، برنامه ريزي و 

. شود تر مي ها علمي علمي و اقتصادي و اطالعاتي كشور در همة زمينه
مثالً در آمريكا سازمان دارو و غذا براي بررسي هر دارويي، داشتن 

هاي آماري به كار رفته را به شدت  آمارشناس و شرح تفصيلي روش
ها را بخش الينفك گزارش توسعه و توليد  كند و وجود آن نظارت مي

مثالً  (بسياري از مؤسسات خصوصي . داندد ميابداعات جدي
google  التحصيالن  متقاضيان اصلي فارغ...) و مايكرسافت و

  .هاي مربوطه هستندهاي آمار و رشته رشته
 هايي براي جهت يابي اين پيشرفت داريد؟ آيا توصيه ●

آمار در حوزه نظري بايد به روند تحقيقات مجالت تخصصي، 
لعات اجتماعي، برنامه ريزي و پيش بيني هاي تحقيقات ژنتيكي، مطا

ي اقتصادي، مطالعات پزشكي، توليدات كشاورزي و خالصه تر حوزه ا
حوزه نظري در  .كه خود را بيش از بيش نشان دهد، سوق داده شود

نيازمند ساختن روش  ،جامعه جهاني امروزه پيرو حل همين مسائل
. پردازندمي) در ژنتيك(رند هاي آماري كه با داده هاي با بعد زياد درگي

اي كه ناظر به حل هاي رياضينگاه به مسائل واقعي و توسعه مدل
  .روش طبيعي گسترش علم آمار است ،اين مسائلند

 مهمترين چالش آمار در دنيا چيست؟ ●

 .حل نشده يمسائل آمار... اطالعات و يادحجم ز

تقاضا به نظر شما آيا فراواني انواع نرم افزارهاي آماري  ●
 شناسان را كاهش خواهد داد؟ براي كمك گرفتن از آمار

آموزش  يكه به جا يكنندنرم افزار ها آمارشناسان را آزاد م هرگز،
روش  ينروش ها و استفاده درست از ا ينتر ا يقمقدمات به درك عم

) ه مثال من مشغول كار هستمك ييجا( يكاآمارشناسان آمر .پردازندبها 
 ينكنند و ا يكرده و استفاده م يدافزارها را تولنرم  ينسال هاست ا

 حوزهنرم افزارها به آن ها كمك كرده است كه به مسائل بهتر در 
همه  ينفكبه ابزار ال يلطور آمار را تبد ينخود پردازند و هم يكار

  .كنند)  يباتقر( رشته ها 
 بينيد؟ هاي آمار را چگونه مي آيندة گروه ●

آنان،  يندهكه عاشق جوانان و آ يفيشر يهاروشن تر از گذشته انسان 
كساني آمار ما مملو از  يه هاوگر .هستند مملكت خود و علم آمار

 يو مسائل مربوط به استنباط علم عامعلم به طور  يفتهشاست كه 

آمار در كشور  يرا برا يشرفتهو پ يچيدهپ ياربس  يا يندهآ ينهستند و ا
هستند  يالنفارغ التحص امروز،هزاران آمارشناس  .كرد خواهد ينتأم

دست  ينو ا برند يرا به كار م يآمار يشهاند مختلف يكه در حوزه ها
  .خود را خواهد داشتآورد هاي 

  
  

  
  زير نظر آقاي دكتر محمد قاسم وحيدي اصل

  
  Profile              واژه ها

از ملت هاي گوناگون، بـه  رغم ناخشنودي بسياري زبان انگليسي، علي
؛ يعنـي زبـاني   » ميليونر« در اين زبان . زباني جهاني تبديل شده است

 98هاي موجود در آن از يك ميليون گذشته اسـت، هـر   كه تعداد واژه
واژة  7/14دقيقه به طور متوسط يك و در هـر روز بـه طـور متوسـط     

هـا بـه   توان حدس زد كه اغلب اين واژهمي. ]1[شودجديد ساخته مي
حوزة علوم و فنون تعلق دارند و سهم علم آمار، كه با قريب بـه اتفـاق   

هـا و اصـطالحات   علوم و فنون خويشاوندي يافته اسـت، از ايـن واژه  
ها و اصطالحات علمي و نحوة رويارويي با واژه. بسيار قابل توجه است

-فني و يافتن معادلهاي مناسب فارسي براي مترجمان كتابها و مقالـه 
اي علمي و اين روزها بـه خصـوص بـراي دانشـجويان تحصـيالت      ه

و البتـه  ( كننـد هاي خود را تدوين مـي ها و رسالهنامهتكميلي كه پايان
القيـدي  . شودچالشي بزرگ محسوب مي) براي استادان راهنماي آنها

گزيني، مثأل اصول منتسب به فرهنگسـتان زبـان و ادب   به اصول واژه
-اي با آنها، موجب تشـتتي مـي  برخورد سليقهكم ، يا دست]2[فارسي

به عنوان مثال تا سال . شود كه رهايي از آن خود مشكلي بزرگتر است
، كه امروزة معادل  فرايند را بـراي   Processفقط براي كلمة  1359

-و هنوز گاهي آن را به صورت نادرست فرآيند هم مي(ايم آن پذيرفته

تشــكيل گروههــاي . ]3[معــادل فارســي وجــود داشــت 20) نويســيم
گزيني، اين مشكالت را تا حدي برطرف كرده است، بـا  تخصصي واژه

چنـان بـر سـر راه يـافتن معادلهـاي درسـت       اين حال، دو مشكل هـم 
اصطالحات خارجي و ترويج آنها باقي مانده است؛ يكي مقطعي بـودن  

 هاي جديد را كه واقعـاً گزيني براي واژهكار اين گروهها كه امكان واژه
-شوند سلب ميمي) آمار به طور خاص(به طور روزانه وارد زبان علمي

كند، و ديگري كه آن هم متأثر از اولي است؛ يعني اين مقطعي بـودن  
كند اي از اصطالحات رو به رو ميكار، گروهها را با حجم مقهور كننده

كه، ناگزير براي انجام كار در مدتي معقـول، فرصـت بررسـي تمـام و     
دهـد و بـاز هـم همـين     واژه را به طور فراخور به گروه نمـي كمال هر 

 شود كه امكـان حـك و اصـالح و جـايگزين    مقطعي بودن موجب مي
كردن معادلهاي رساتر به جاي برخي از آنها كـه نقصـي در كـار آنهـا     

به عنوان مثال براي تشريح ايـن دو   .شود، وجود نداشته باشدحس مي

ستون واژه ها، نام ها و ويرايش
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را  Profileگزينـي، كلمـة   ژهمشكل و بـه طـور كلـي دشـواريهاي وا    
 Profile، ]4[»هــا و اصــطالحات آمــاريواژه« در . ايــمبرگزيــده

analysis ،Profile likelihood و Profile α-test   وجـود دارد
كه براي آنها به ترتيب معادلهاي تحليل نيمرخ، درستنمايي نيمرخي، و 

به عبـارت ديگـر بـراي كلمـة     . اندنيمرخي انتخاب شده-αآزمونهاي 
Profile حال براي اشاره . در نظر گرفته شده است» نيمرخ« ، معادل

به نارسايي اين معادل انتخاب شده در كاربردهاي آماري، به طور عام، 
  :]5[آوريمابتدا انواع معاني اين كلمه را در زير مي

1. Profile 
a) A side view of an object, especially of the 
human head. 
b) A representation of an object or structure from 
the side. 
2. An outline of an object. 
3. Degree of exposure to public notice; visibility. 
4. A biographical essay presenting the subject’s 
most noteworthy characteristics and achievements. 
5. A formal summary or analysis of data, often in 
the form of a graph or table, representing 
distinctive features or characteristics: A 
psychological profile of a job applicant; a 
biochemical profile of blood. 
6. Geology. A vertical section of soil or rock 
showing the sequence of the various layers. 
 

يـك از   حال براي اينكه ببينيم در آمار و  موضوعات مرتبط، بـا كـدام  
-اين معاني سر و كار داريم، جستجويي در نوشتگان آماري انجام مـي 

« رسد كه بيشترين موارد تكرار اين كلمه در مبحـث  به نظر مي. دهيم
و بنابراين به يكي از مراجع اين مبحث، كـه   باشد» تحليل چند متغيره

روشهاي « را دارد؛ يعني كتاب  Profileاتفاقاٌ بيشترين فراواني كلمة 
در ايـن    Profileكلمـة   . كنيممراجعه مي ]6[ »تحليل چند متغيره

هـاي چنـد   سـازي و نمـايش داده  مشـخص « كتاب ابتـدا در مبحـث   
  :شودبه معناي زير ظاهر مي» متغيره
ميلة عمودي كـه ارتفـاع هـر ميلـه نشـان       pهر نقطه را با : ايلهاپروف

گاهي پروفايل به جاي . دهنددهندة مقادير متغيرها هستند، نمايش مي
  ).52صفحة ( شوندها با خطوط چندضلعي نمايش داده ميميله

در همين متن، به صـورت زيـر    Profileمورد ديگري از كاربرد كلمة 
  .است

),( داراي توزيــع y اگــر: تحليــل پروفايــل pN  و متغيرهــاي
گيـري شـده و   همه با واحد يكساني اندازه( متوافق باشند yموجود در 

ممكـن اسـت بخـواهيم    ...) تقريباً واريانسـهايي برابـر داشـته باشـند،     
1 ، ... ،pميانگينهاي   ... .را با هم مقايسه  كنيم  در 

1 ، ...،p الگويي كه از رسم كردن به عنوان عـرض نقـاط بـه      
شود؛ معموالٌ خطهـاي راسـتي را كـه    آيد، پروفايل ناميده ميدست مي

),1( نقاط 1 ، ... ،)1,( p كنـد، رسـم مـي   را به هم وصل مي-

تحليل پروفايل عبارت است از تحليل اين پروفايل  يـا مقايسـة   . كنيم
   .دو يا چند پروفايل

اما پروفايل انواع معاني ديگري هم داردكه از جمله يكي از آنها كه در 
 demographicشويم، كلمـه  مباحث كاربردي آمار با آن مواجه مي

profile  ) ياdemographics  (  است كـه در بازاريـابي )  اقتصـاد و
-براي توصـيف گـروه  ) broadcasting(ايو بخش رسانه) بازرگاني

ــت  ــاي جمعي ــدي ه ــا بخــش بن ــي ي ــازارشناس ــدي ب  market(بن

segmentation (مطرح است.  
حال با اين توصيفات چه معادل فارسي انتخاب كنيم كـه  همـة ايـن    

كنـد، خـوش آهنـگ باشـد،     االمكان كم و بيش مجسم معاني را حتي
  رساند؟؟ آيا نيمرخ اين معنا را مي... ترجيحاً فارسي سره باشد، و 

  :معاني زير را دارد ]8[رخ يا نيمرخ در فرهنگ فارسي معينكلمة نيم
منظـرة هـر    -2. نصف صورت، منظرة نصف چهره؛ مقابل تمام رخ-1

ز نقشـي از صـورت شخصـي كـه ا    )نقاشي( -3. چيز از يكي از جانبين
  .رخپهلو ساخته شده باشد و نيمة صورت را نشان دهد؛ مقابل تمام

اسـت    profile واژه در واقع اين كلمة نيمرخ، معادل فارسي معنـاي 
رسد به جاي در حالي كه به نظر مي. كه فهرست آنها پيشتر آمده است

. اين فهرست سـر و كـار داريـم    5ما در آمار عمدتاٌ با معناي  1معناي 
اي را اينجاست كه با جستجوي كـافي در منـابع فارسـي، كلمـه    جالب 

بـراي اينكـه   . توان يافت كه همان معناي مطلوب را داشـته باشـد  مي
اي مناسـب پيـدا كنـيم،    ببينيم چگونه و كجا در منـابع فارسـي كلمـه   

 ايـن لغـت از كلمـة    . انـدازيم مـي  profileنگاهي به ريشـة كلمـة   

profilo  مشتق شده كه خود ماًخوذ ازprofilare    به معنـي ترسـيم
 و بـه معنـي پـيش      pro(=forward) خالصه، و مركب از كلمات

filare  پس بـا عنايـت بـه ايـن ريشـه،      . به معني كشيدن خط است
 profile معني كلمة نيمرخ در فارسي از فرهنگ معين، معناي كلمة  

، و نيـز  )اين كلمه در باال معني پنجم در فهرست معادلهاي انگليسي( 
» تحليل چند متغيره« با توجه به آنچه از كتاب ( مفهوم فني اين كلمه

معادل فارسـي مناسـبي   » نيمرخ«رسد كه كلمة ؛ به نظر نمي)نقل شد
اي را در زبـان فارسـي   در آمار باشد و بنابراين بايد واژه profileبراي 

و ترجيحـاٌ در قالـب    »جزئي از كل« دهندة جست كه به معناي نشان
نامـة  لغـت «در » نمـودار «با نگاهي به معنـاي كلمـة   . باشد» نمودار«

هـاي زبـان فارسـي، بـه     ، يكي از ارزشـمندترين گنجينـه  ]9[» دهخدا
  .خوريممعناي زير از بين معاني بسيار متعدد زير برمي
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نمونه، مقداري كم و جزئي از چيزي كه دال بر بسـيار و كلـي   : نمودار
« هـم هسـت امـا    » نمونـه « متـرادف » نمودار«به عبارت ديگر  .باشد

» گراف« يا » شكل« را به دليل اينكه قبالٌ براي نشان دادن » نمودار
به عنوان جايگزيني ديگر با . توان به كار بردتوابع به كاربرده شده نمي
« بـه معنـي   » نمودگار« نامة دهخدا به كلمة مقداري جستجو در لغت

پـس  . رسـد خوريم كه مناسب هم به نظر ميبرمي» اننش« و » نمونه
  انتخاب مناسبي براي معادل profileتواند همـين  به جاي نيمرخ مي

است كه برخـي بـه جـاي    » نماگر« انتخاب ديگر . باشد» نمودگار « 
اند و نيز انتخابي كه من آن را در ترجمة يـك  شاخص هم به كار برده

انتخاب شما چيسـت؟ از بـين ايـن    . تاس» نماية« ام، متن به كار برده
لطفاٌ نظر خود را ! سه كلمة پيشنهادي يا از دنياي گستردة زبان فارسي

لطفــــاً نظــــر و پيشــــنهادخود را بــــه نشــــاني     . بنويســــيد
sotun_virayesh@yahoo.com   ــتون ــين س ــه مخــتص هم ك

  .است، بفرستيد
  پانوشتها و مراجع 
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  كاربردهاي دانش آمار در مديريت صنايع
  محمد حبيبي دوست، شركت خودروسازي سايپا

  ايم؟به سوي كدامين هدف كمان كشيده
سالياني قبل كه دانشجوي كارشناسي آمار در دانشگاه شهيد بهشتي 

هايم مطرح بود اين بودم سؤالي كه براي من و بسياري از همكالسي

هاي زيادي در با اينكه مثال. بود كه دانش آمار چه كاربردي دارد
هايم از كاربرد آن وجود داشت اما فقدان جواب قانع كننده به كتاب

كنم اگر آن تصور مي. دادانگيزه دانشجويان را كاهش مي اين سؤال،
روزها دانشجويان آمار با اين مساله مواجه نبودند با انگيزه بيشتري 

از اين رو دوستان . شدخواندند و موفقيت بيشتري كسب ميدرس مي
انجمن آمار تصميم گرفتند كه ستوني از خبرنامه را به موضوع كاربرد 

اص دهند كه در آن تجربياتي واقعي از كاربردها، آمار در صنعت اختص
هاي رشته آمار در ساز و كارهاي مولد ايراني ها و توانمنديچالش

اصراري كه بر ايراني بودن اين تجربيات است از آن . نگاشته شود
چه كه سبب است كه همه ما اين موضوع را فراگيريم كه چگونه آن

فعلي داخل  كشور تبديل به  هايآموزيم در سيستمدر دانشگاه مي
به اين اميد اين . شودارزش افزوده شده و موجب پيشرفت مي

اي كنيم كه دانشجويان امروز رشته آمار به گونهمجموعه را تقديم مي
  :باشند كه در سروده زيباي زير آمده است

  فرزند خصال خويشتن باش* چون شير به خود سپه شكن باش 
  خ آمارييك سؤال مديريتي، يك پاس

رضايت (در شركت سايپا به صورت منظم رضايت شغلي كاركنان 
ابزار . شودگيري مياندازه) هاي مختلف شغل خودكاركنان از جنبه

هاي استانداردي است كه در حوزه مديريت گيري پرسشنامهاندازه
شركت سايپا مانند يك شهرك با . منابع انساني طراحي شده است

ه است كه تعداد زيادي مديريت در آن واقع هزار نفر سكن 12حدود 
توزيع و جمع . اند كه هر يك مسئول انجام وظايفي خاص استشده

آوري اين تعداد پرسشنامه در اين وسعت با تعداد افرادي محدود براي 
هاي متعددي كه از سايپا از سويي ديگر ارزيابي. ما چالشي بزرگ بود

كرد كه در ملزم به آن ميما را ) EFQMمثل ارزيابي (شود مي
هاي مشخص رضايت شغلي كاركنان را بسنجيم و امكان نداشت زمان

مساله دوم آن بود كه مدلي كه . زمان زيادي به اين كار اختصاص يابد
جنبه مختلف را  9رفت براي سنجش رضايت شغلي سايپا به كار مي

گر سنجيد كه يكي از آنها رضايت از سرپرست بود و بسياري ديمي
لذا راه حلي به نظر آمده بود كه به جاي . ها مشترك بودميان مديريت

اي اينكه به تفكيك هر مديريت رضايت شغلي سنجيده شود، نمونه
كلي از سازمان اخذ شود و رضايت شغلي آنها سنجيده شده و نتيجه 

در اينجا اين سؤال مطرح شد كه آيا . آن به كل سايپا تعميم پيدا كند
امكان پذير است؟ براي حل اين سؤال نيازمند يك  چنين چيزي

آزمون فرض بوديم كه معلوم شود آيا رضايت شغلي كاركنان 
داري با هم دارد يا خير؟ براي هاي مختلف اختالف معنيمديريت

  :پاسخ به اين سؤال فرايند زير طي شد
نتايج به دست آمده از مدل مورد استفاده براي سنجش رضايت ) 1

يعني اعداد به دست . است) ايرتبه(ا داراي مقياس ترتيبي شغلي سايپ
آمده تنها نشان دهنده كمتر و بيشتر بودن رضايت افراد نسبت به هم 

 كاربرد آمار در صنعت
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پس بايد از . توان از روش آناليز واريانس استفاده كرداست و نمي
  .كرديمهاي ناپارامتري استفاده ميروش

               هايي براي بررسي پس داده. هاي گذشته موجود بودنتايج سنجش) 2
  هاي مختلف با هم برابرند كاركنان مديريت  اينكه آيا رضايت شغلي
  .يا نه، در اختيار داشتيم

براي حل اين مساله كه مقياس آن ترتيبي و سؤال در مورد برابري ) 3
توان از آزمون كروسكال واليس استفاده بود مي) هاميانه(ها ميانگين

  . كرد
انجام شد معلوم شد كه اختالفات  SPSSر تستي كه با نرم افزار د) 4

  . معني دارند
هايي هاي چندگانه بتوان گروهبه نظر رسيد ممكن است با مقايسه) 5

داري نداشته شامل چند مديريت پيدا كرد كه با هم اختالف معني
اما هيچكدام از نرم افزارهاي در دست مقايسه چندگانه براي . باشند
  . دادون كروسكال واليس را انجام نميآزم
نوشته شد كه  S-Plusبراي حل اين مساله نرم افزار كوچكي با ) 6

  .  هاي چندگانه را انجام دهدمقايسه
ها از نظر رضايت شغلي نيتجه اين كه معلوم شد اختالف مديريت

رسيد كه رضايت شغلي هر بنابراين ضروري به نظر مي. دار استمعني
پس از حل اين مساله . به صورت جداگانه سنجيده شودمديريت 

گيري حجم كار را توان با نمونهآماري اين سؤال مطرح بود كه آيا مي
هاي آتي بدون كاهش جدي دقت كاست كه در نظر است تا در شماره

  .خبرنامه به آن بپردازيم

  
  
  

  مهرسپيده سروش
  ، عاليريزي آموزشپژوهش و برنامه كارشناس آمار موسسه

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
در اصطالح عاميانه آمار را در اين نوشتار هدف بيان اهميت آمار است؛ 

-به معناي ثبت و نمايش اطالعات عددي در مورد يك موضوع مي
-هايي براي جمعي روشدانند و از نقطه نظر علمي آمار به مجموعه

خالصه كردن اطالعات عددي و غيرعددي و انجام تنظيم،   آوري،
 .شودي تجزيه و تحليل آنها اطالق ميگيري بوسيلهاستنباط و نتيجه

-تلخيص، رده  آوري،توان گفت آمار علم جمعطور خالصه ميلذا به

   . بندي و ارزيابي نتايج همراه با استنباط است
هايي م و روشعنوان يك موضوع علمي، امروزه شامل مفاهيآمار به

وسيله ها بهآوري دادههايي كه مستلزم جمعاست كه در تمام پژوهش
وسيله گيري بهيك فرآيند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتيجه

علم آمار  .ها هستند اهميت بسيار دارندتجزيه و تحليل اين داده
ظهور ؛ همانند هر علم ديگر، در نتيجه نيازهاي بشر بوجود آمده است

هاي هاي اجتماعي و گسترش روزافزون آنها يكي از خصيصهسازمان

بديهي است هر سازمان اجتماعي براي نيل . بارز تمدن بشري است
به اهدافي طراحي شده و با توجه به ساختارش نيازمند نوعي مديريت 

گيري است؛ و از آنجايي كه ي اصلي مديريت تصميمجنبه. است
اي از سازماندهي كه فرآيند يري است؛ جنبهگاطالعات اساس تصميم

لزوم  .گيرددهد مورد توجه زيادي قرار ميجريان اطالعات را شرح مي
ي امروزي و نياز به حجم اطالعات زياد براي وجود مديريت در جامعه

ي آمار را به امري بديهي تبديل سازي، توسعهگيري و تصميمتصميم
 تر، از نظر موضوع موردت عميقكه از نظر ماهيطوريهب. كندمي

تر ميكاملتخصيص و مصرف مدبرانه منابع تر و از نظر مطالعه وسيع
اطالعات و % 90يك دستورالعمل خوب براي اخذ تصميم از  .گردد

در مواردي كه تجربه و اطالعات . شودالهام و بينش تشكيل مي% 10
  .يرد پذبه ميزان كافي هست اخذ تصميم با اطمينان صورت مي

-گيري را تشكيل مياطالعات اساسي، ساختار اصلي وضعيت تصميم
ها بدست دهد؛ اين اطالعات ضمن تشخيص مساله و تعيين بديل

انجامد ريزي ميگيري با استفاده از اطالعات به برنامهتصميم. آيندمي
عنوان يك نگرش و يك راه زندگي كه ريزي بهكه فلسفه برنامه

نگر و عزم راسخ به بر مبناي انديشه، تفكر آينده متضمن تعهد به عمل
ناپذير مديريت بخش انفكاك  باشد،ريزي منظم و مداوم ميبرنامه
ها هاي علمي و پژوهشاستفاده از آمار و اطالعات در تحقيق. است

آمار جزء الينفك مديريت موثر  .سازدگيري منتج ميمدير را به تصميم
هاي هدفدار تمركز دارد اكنون بر فعاليت باشد مديريتي كهو كارا مي

- هاي زيربنايي كشورها  صورت ميريزيبر اساس آمار اكثر برنامه
اميد است آمار جايگاه واقعي خود را در ايران بيابد تا تأثير . پذيرد

  تصميم گيري مديريت   آمار . ها داشته باشدريزيبسزايي در برنامه
  
  
  

  
  

  توليد آمار با روش سرشماري يا با روش ثبتي؟
  عليرضا حسين آبادي

نگار انگليسي در يكي از  شناس و روزنامه جامعه "هربرت جرج ولز "
بزودي روزي فراخواهد رسيد كه داشتن تفكر ": نوشت مقاالت خود

خواهند پيشرفت  آماري و آموختن علم آمار براي مردم كشوري كه مي
  ."كنند همانند خواندن و نوشتن ضروري باشد

گويد  طور كه ولز مي براستي نقش آمار در زندگي بشر امروزي آن
ي عمل  تواند جامه اي اين نوع تفكر مي اهميت دارد؟ در چه نوع جامعه

اندازه خواندن  تواند به به خود بپوشاند و در چه هنگامي تفكر آماري مي
داشته باشد؟ آيا كيفيت نتايج يك سرشماري بزرگ  و نوشتن اهميت

تواند نشان دهد كه براي ملت ما آمار به اندازه خواندن و نوشتن  نمي

 تصميم گيري بر اساس آمار

  سرشماري  به بهانه اجراي طرح 
  90نفوس و مسكن  



   9                                                                                                       73شماره پياپي  – 90زمستان – نوزدهمسال 
  

اهميت دارد؟ اجراي برخي از طرح هاي بزرگ در يك كشور قادر 
است سرنوشت يك ملت را در يك دوره زماني مشخص به شدت 

ها  وان به اين گونه طرحت با اين حال، ديگر نمي. تحت تاثير قرار دهد
ها را رخدادها يا رويدادهايي  عنوان پروژه گذاشت، بلكه بايد آن

ها دست خوش تغييرات  اي را در برخي از حوزه بيانگاريم كه جامعه
تعبير ديگر اين حرف اين است كه اگر قرار باشد . دهد بنيادي قرار مي

رگ كه سرشماري ريزان و مديران كشور از نتايج اين رويداد بز برنامه
ريزي و  سراسري جمعيت و مسكن نام دارد؛ در نظام برنامه

گيري استفاده نمايند؛ بايد منتظر شد تا پس از اجراي اين  تصميم
اثر گذار ) البته نه به صورت آني( رخداد نتايج آن در زندگي تك تك ما

چرا بايد . آيد اما سه پرسش اساسي ديگر در اين مقطع پيش مي. باشد
جامعه دست به سرشماري بزند؟ انجام طرح بزرگي مانند يك 

سرشماري چقدر در يك جامعه اهميت دارد؟ و پرسش مهمتر اين 
هاي ضروري و قابل  يكي از روش "آيا سرشماري واقعا: است كه

سه آمار از  و دادهاعتماد توليد آمار يا گردآوري داده است؟ براي توليد 
و ) رييگ نمونه( "آمارگيري" ،"رشماريس": شود روش استفاده مي

  .است "روش ثبتي"سومين روش توليد داده و آمار به 
هاي معمول و معروف و تا حدودي  ي از روشيكدر حقيقت سرشماري 

با استفاده از آن كليه واحدهاي يك جامعه مورد قابل اعتماد است كه 
و مانند سرشماري نفوس  .گيرند قرار مي شمارشنظر زير پوشش 

يعني همين رويداد سال  .گيرد كليه افراد كشور را در بر مي مسكن كه
در اين  .ماه در سراسر كشور در حال اجراست آبان 22تا  2جاري كه از 

روش توليد داده، تمامي اركان يك حكومت درگير اين طرح بزرگ 
  . گيرد هاي زيادي را در بر مي شوند و هزينه مي

تعداد معيني از  ،اي ري نمونهآمارگيدر دومين روش توليد داده يعني 
مانند  .گيرند واحدهاي يك جامعه زير پوشش آمارگيري قرار مي

ها و صنايع كوچك،  كارگاهاي مصرف خانوار،  هاي نمونه آمارگيري
اي انجام  در اين آمارگيري كه بطريق نمونه. ساختمان، مسكن و غيره

كه  شود مي دريافت ييگيرد اطالعات مورد نظر فقط از واحدها مي
و سپس نتايج آن را به تمام  اند براساس نمونه انتخاب شده تر پيش

مسئله مهم در اين نوع آمارگيري اين است كه . دهند جامعه تعميم مي
ها به طور دقيق انتخاب شوند كه نماينده واقعي تمام جامعه  بايد نمونه

دد اما در سومين روش يعني توليد داده به روش ثبتي كه به م .باشند
ظهورفناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يكي از معتبرترين 

هاي توليد داده در جهان شناخته شده است، وضعيت به طور  روش
در اين روش توليد داده و آمار در هنگام عمليات . كامل متفاوت است
ها و  يعني در حين عمليات و اجراي طرح. گيرد جاري انجام مي

هاي اطالعاتي ذخيره و  ها نيز ثبت و در بانكها و آمار ها داده پروژه
گردآوري داده با روش ثبتي در حقيقت از اعتبار . شوند بندي مي طبقه

گيري برخوردار است و  باالتري نسبت به دو روش سرشماري و نمونه

را  "صحت"و  "دقت"، "سرعت"سه مؤلفه اعتبارمندي داده يعني 
  .توان در آن به صورت عيني مشاهده كرد مي

ترين منابع  ترين و مهم تواند يكي از بزرگ نظام آمارهاي ثبتي مي
اين نظام بر . به شمار آيد توليد كننده آمار و اطالعات در يك كشور

پايه گردآوري و كسب اطالعات از طريق مدارك، مستندات و 
گيرد و  هاي جاري شكل مي هاي توليد شده در جريان فعاليت گزارش
هاي آماري را از اشتباه و تناقض در مورد ارايه  ها و موسسه سازمان

همچنين سبب كاهش اتالف وقت، . كند آمارهاي رسمي دور مي
چه در  چنان. شود هاي احتمالي مي هاي اضافي و دست كاري هزينه

ها و آمار  يك كشور بدون واسطه و در همان محل عمليات، داده
ها  تري در ثبت و گردآوري داده ها را ثبت نمايند، خطاي كم فعاليت

پيوندند، پس  رخدادها در هر مكان و زماني به وقوع مي. شود انجام مي
ها  ن كه رخدادها و چگونگي كمي و كيفي آنكار براي آ بهترين راه

. مورد شك و يا پرسش قرار نگيرد، ثبت در همان نقطه و لحظه است
گران و  گيران، پژوهش ريزان، سياستگزاران، مديران، تصميم برنامه

هاي دقيق  كارشناسان براي رسيدن به نتايج جديد نياز به بررسي داده
ها همانا ثبت  يد اين گونه دادهو درست دارند و بهترين راه براي تول

اين فرايند . ها بدون فوت وقت و در محل عمليات است آن
بندي، گردآوري، پردازش،  ها، ثبت، دسته نيازسنجي، طراحي فرم(

بايد تحت يك نظام منسجم، يعني ) تحليل و انتشار آمارهاي ثبتي 
بنابر اين هر كشوري . همان نظام جامع آمارهاي ثبتي صورت گيرد

نياز دارد كه شرايطي را فراهم نمايد كه تمامي اركان آن، يعني 
هاي دولتي و بخش خصوصي توانايي ثبت داده و آمار را در  سازمان

ها را به پايگاه داده انتقال دهند  همان محل عمليات داشته باشند و  آن
براي برپايي چنين شرايطي بايد . تا در دسترس كاربران قرار گيرد

شود با عنوان نظام جامع آمارهاي ثبتي كه عالوه بر  نظامي تدوين
هاي الزم و ضروري، بسترهاي الكترونيكي  نامه ها و آيين دستورالعمل

هاي  يعني سازوكارهايي كه مبتني بر سيستم. آن نيز فراهم شود
. ها را در حين عمليات داشته باشد اطالعاتي است كه توانايي ثبت داده

  . گويند عملياتي مي - هاي اطالعاتي سيستمها؛  گونه سيستم به اين
پس نياز . گيرد در خيلي از كشورها توليد داده با اين روش صورت مي

عملياتي  -هاي اطالعاتي به طراحي چنين نظامي كه در آن سيستم
) گونه آمارها به دليل ماهيت سيستمي بودن فرايند توليد و اشاعه اين(

زيرا بدون آگاهي و . شود ينقش اصلي را بر عهده دارند احساس م
هاي  هاي شناخته شده تحليل و طراحي سيستم شناخت كافي از روش

. باشد عملياتي، طراحي نظام آمارهاي ثبتي مقدور نمي -اطالعاتي 
طراحي، استقرار و كاربردي كردن نظام جامع آمارهاي ثبتي به ناچار 

ترين  اسبعملياتي است و يكي از من - هاي اطالعاتي مبتني بر سيستم
ريزي منسجم در  كارهاي الزم براي رسيدن به يك نظام برنامه راه
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برداري از آمار و اطالعات به موقع و بدون  ها به منظور بهره سازمان
  . هاي پژوهشي است ريزي و استفاده در طرح ابهام جهت برنامه
ها قادرند تا در هنگام وقوع عمليات داده را ثبت،  اين نوع سيستم

به . بندي و در برخي شرايط نيز پردازش و انتشار دهند ي، طبقهدار نگه
( تمامي مشخصات نوزاد. شود عنوان مثال هر وقت نوزادي متولد مي

... ) مشخصات ظاهري و فيزيكي، نام پدر و مادر و/ مكان/ تاريخ تولد
شود و سپس بر اساس اسمي كه  ثبت و به پايگاه داده منتقل مي

يا . شود نسبت به صدور شناسنامه اقدام ميشود  برايش انتخاب مي
دهد، با ورود اولين گروه امداد  هرگاه تصادفي در يك جاده رخ مي

تمامي مشخصات تصادف ثبت و در همانجا به پايگاه مركزي داده 
يا در مثالي ديگر نصب كنتورهاي ديجيتالي برق در . يابد انتقال مي

مشترك را در حين  منازل كه قادرند ميزان برق مصرف شده توسط
  . مصرف به مركز داده انتقال دهد

هرگاه در كشوري توليد داده به روش ثبتي انجام پذيرد، ديگر نيازي 
هاي سرشماري با اين وسعتي كه در كشور ما انجام  به انجام طرح

هاي  زيرا براي اجراي چنين طرح بزرگي هزينه. پذيرد؛ نيست مي
شود،  ر اين طرح بزرگ صرف ميگزاف، نيروي انساني و زماني كه د

اي است كه در صورت برآورده  هاي اضافه در حقيقت تمامي هزينه
  . گيري كرد توان از آن جلو شدن شرايط توليد داده با روش ثبتي مي

ترين  رسد يكي از مهم اما تا اين شرايط فراهم نشود به نظر مي
صورت  و اگر كوتاهي. هاي توليد داده و آمار، سرشماري است روش

توان نوك پيكان انتقاد را به سمت  نمي) كه گرفته( گرفته است 
سازماني خاص يا گروهي نشانه گرفت، اما مركز آمار ايران به عنوان 
تنها نهاد سياستگزار د راين زمينه بايد توانايي ايجاد چنين سازوكاري 

. تر به اين سمت حركت نمايد را در خود داشته باشد و به صورت جدي
طلبد و  ي رسيدن به شرايط توليد داده با روش ثبتي عزمي ملي ميبرا

. البته يك اگر مهم هم وجود دارد. ياري تمامي اركان يك حكومت
اگر حكومتي بخواهد به اين مقصد دست «: اين است كه "اگر"آن 
چرا كه توليد داده با روش ثبتي از هر نوع دستكاري تعمدي . »يابد

خواهند  ها مي پرسش اينجاست كه آيا حكومتكند و  آمار جلوگيري مي
گران اصلي در فرايند  شرايطي را فراهم نمايند تا خودشان كه مداخله

توليد داده هستند و همواره قصد دارند اين فرايند را به نفع خود 
  !مصادره نمايند؛ دست بزنند؟

توانيم شرايطي  ي ما به عنوان شهروندان اين جهاني مي بنابر اين همه
فراهم نماييم كه توليد داده و آمار با اين روش كنوني به صورت  را

بايد يادآوري كنم كه اين . تري عمل شود دقيق تر و انسجام يافته
ريزي يك كشور محسوب  ي واقعي نظام برنامه آمارها شناسنامه

اي دچار تزلزل و از هم  شوند و بدون آمار دقيق هويت نظام برنامه مي
  .البته باز هم يك اگر ديگرشود و  گسيختگي مي

  .»ها استفاده نمايند در نظام برنامه ريزان از نتايج سرشماري اگر مديران و برنامه« 
  

  
  

  
  آفريند رويدادي كه آمار مي

  آبادي عليرضا حسين
توماس هابز فيلسوف و نظريه پرداز سياسي و اجتماعي انگليسي در  

هرگاه مردم : گويد مي")Leviathan( لوياتان"مشهورش كتاب 
ها به رويدادهاي  اي در موقعيت كاذب قرار بگيرند، واكنش آن جامعه

اينكه واكنش مردم به رويداد بزرگي . پيرامونشان نيز كاذب خواهد بود
چگونه است، بيشتر به  90مانند رويداد طرح سرشماري سال 

ي اركان حكومت در ارايه آمارهاي هايي بستگي دارد كه تمام موقعيت
اي است كه  اين مطلع در حقيقت بهانه. رسمي به آنان نشان داده است

ها توسط مركز آمار  شود به فرايند گردآوري داده اندازه مي ببينيم تا چه
  .ايران در رويداد سرشماري اعتماد كرد

سرشماري چيست و چه كاربردي دارد؟ اين شايد پرسشي باشد كه 
پرسند و در مقابل اجراي اين طرح بزرگ به آن  از همديگر مي مردم

عبارت  سرشماريدر حقيقت  .دهند هاي متفاوتي نشان مي واكنش
است از شمارش و محاسبه تعداد كل نفرات يا اشياي مورد نظر در 

بيني  ها به منظور پيش گيري ريزي و تصميم يك جامعه كه براي برنامه
مانند تعداد . شود وضعيت آينده و فراهم كردن امكانات الزم، انجام مي

ها  به همين دليل دولت. كنند كل نفراتي كه در يك كشور زندگي مي
هر ده سال ( اي  كنند كه به صورت دوره راسر جهان تالش ميدر س

به منظور بروز كردن آمار و اطالعاتشان و اطالع از كميت و ) يك بار
  .كيفيت مردم كشورشان، به اجراي طرح سرشماري دست بزنند

ها بيشتر به چگونگي رفتار  فرايند توليد آمار در اين نوع سرشماري
اصلي در اين فراگرد مردم هستند كه تا  يعني طرف. مردم بستگي دارد

دهند و اطالعاتي  هاي درست مي اندازه به ماموران آمارگيري پاسخ چه
هاي عريض و طويل قرار بدهند كه  ها براي ثبت در فرم در اختيار آن

از ديدگاه قانوني و حقوقي هيچ مرجعي . به واقعيت نزديك باشد
ر كند كه در يك طرح تواند يك خانوار يا شهروند را مجبو نمي

بنابراين پاسخ دادن . بايست به ماموران پاسخ بدهد سرشماري مي
  . درست و واقعي مردم به ماموران به چند موضوع مهم بستگي دارد

هاي آماري آن يكي از جستارهايي  اعتماد مردم به دولت و فعاليت) 1
ه دولت اينك. است كه بايد در اين زمينه مورد توجه و مداقه قرار گيرد

كند و تا  اي خود استفاده مي هاي برنامه چگونه از اين آمارها در فعاليت
ها در راستاي باال بردن كيفيت زندگي مردم بهره  اندازه از آن چه
هايي است كه مردم از خود  ترين پرسش گيرد يكي از مهم مي
هرچه نظام رفتاري يك حكومت يا دولت در بكارگيري اين . پرسند مي

به صورت واقعي و عيني براي مردم قابل مشاهده باشد، آمارها 
تر است و هرچه حكومت يا  ها در دادن آمار درست مناسب واكنش آن

 90آغاز اجراي طرح بزرگ سرشماري 
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توجهي به اين امر نشان دهد واكنش منفي از جانب مردم  دولتي بي
به راستي وضعيت كنوني كشور ما در اين بخش از . كند دريافت مي

  مسئله چگونه است؟
منشوري را به تصويب مجمع عمومي  1994در سال سازمان ملل ) 2

و آن را به كشورها به  "اصول بنيادي آمارهاي رسمي"رساند با عنوان 
اصل ششم . هاي آماري ابالغ كرد منظور استفاده و رعايت در فعاليت

يكي از مهمترين اصول اين منشور  "حفظ محرمانگي"آن با عنوان 
اطالعات مربوط به  ": كهدر اين اصل آمده است . گانه است ده

اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه توسط موسسات آمار به منظور 
شوند، بايد كامال محرمانه  آوري مي ي جداول آماري جمع تهيه

محسوب شده و تنها براي مقاصد آماري مورد استفاده قرار گيرند و 
پرسش اصلي مردم در اين حوزه . "ها در اين زمينه مسئولند"دولت

اندازه مركز آمار ايران توانسته است نسبت به حفظ  ن است كه تا چهاي
شايد نگارنده به عنوان يكي از . اين اصل به مردم وفادار باشد

ي حوزه آمار و اطالعات باور داشته باشم كه اين  پژوهشگر و نويسنده
مركز در اين زمينه توانسته است موفق عمل نمايد، اما مردم به عنوان 

گيرند در جريان اين موضوع  كه مورد سرشماري قرار مياي  جامعه
  هستند؟ 

هاي دولتي به هر  آمارهايي كه از جانب دولت مردان يا سازمان) 3
ها به  ها و مصاحبه شود يا مديران دولتي در سخنراني شكلي منتشر مي
اين نوع آمارها . گويند دهند را آمارهاي رسمي مي مردم ارايه مي
و در . گيرد المللي قرار مي هاي داخلي و بين اد سازمانهمواره مورد استن

پرسش اصلي اينجاست كه . شود ها استفاده مي ريزي از آن نظام برنامه
تر تمامي اركان حكومت در كشورما  آيا دولت مردان يا به طور كلي

توانسته است در ارايه اين آمارها به مردم صادقانه رفتار كند؟ آيا 
هاي موجود را  اند واقعيت هاي دولتي تاكنون توانسته ها و سازمان دولتي

در قالب عدد و رقم كه برايند عينيت و وضعيت جامعه است در تمامي 
؟ هرچه مردم به ارايه .ها به افكار عمومي درست ارايه دهند زمينه

آمارهاي منتشر شده توسط دولت بدبين و يا حتا مشكوك باشند، در 
. دهند سرشماري پاسخي غيرواقعي ميهاي بزرگ يعني  اين نوع طرح

. شود اينجاست كه پاي نظريه توماس هابز در طرح سرشماري باز مي
هاي موجود  آيا دولت مردان ما با ارايه آمارهاي غيرواقعي كه با واقعيت

يا ! كنند؟ جامعه فاصله زيادي دارد، مردم را وادار به كنش متقابل مي
اند و مردم نيز  دم صداقت داشتهاين كه تاكنون در ارايه آمار به مر

  !رفتاري متقابل و مثبت در ارايه آمار به ماموران خواهند داشت؟
اي يا  يعني وقتي حادثه. آمار و داده محصول رويداد و حوادث است) 4

دهد، داده و آمار  عملياتي در يك مقطع از زمان و در يك مكان رخ مي
هايي  عمليات و حادثهبنابراين هرچه در يك كشوري . شود توليد مي

رخ دهد كه منجر به ارتقاي كيفيت زندگي مردم و باال رفتن رفاه 
ها و آمارها نيز برايند همين  ها بشود؛ به تبع آن داده اجتماعي آن

يعني آمار و داده به نوعي صورتي ديگر از عمليات است . واقعيت است
يز صادق و برعكس آن ن. آيد كه در قالب عدد و رقم به نمايش درمي

يعني هرچه عمليات و حوادثي رخ دهد كه منجر به پايين آمدن . است
هايي است كه  سطح كيفي زندگي مردم بشود، نتيجه آن نيز توليد داده

  . نمايانگر همان وضعيت نابهنجار در آن جامعه است
اند  هاي دولتي توانسته پرسش اصلي اين است كه آيا دولت و سازمان

رخداد و عمليات است را به همان صورت ثبت، آمارهايي كه محصول 
به تعبير ديگري آيا آمارهاي ارايه شده ! پردازش و منتشر نمايند؟

توسط اركان دولت برايند همان عملياتي است كه در واقعيت رخ داده 
ها را  پاسخ به اين پرسش! كاري قرار گرفته است؟ است يا  مورد دست

مركز آمار ايران در اين زمينه نه دولت مردان قادرند بدهند و نه 
روز  20پاسخ اصلي را مردم در طول . تواند پاسخي ارايه دهد مي

چنانچه نتايح . اجراي طرح آمارگيري با ارايه آمارهايشان خواهند داد
گيرترين  كه يكي از همه 90توليد آمار با روش سرشماري در سال 

ميليار  120تا  100اي بالغ بر  هاي آماري در كشور است و هزينه طرح
تومان را در برخواهد داشت، قابل اعتماد و استناد باشد؛ پاسخ به چهار 

مردم : ها يك جمله است هاي فرعي نهفته در آن پرسش باال و پرسش
ها قابل  و چنانچه اين داده "به دولت و اركان حكومت اعتماد دارند
ان حكومت رابطه مردم و ارك ": اعتماد نباشد پاسخ نيز يك جمله است

  ."اي براساس اعتماد نيست رابطه
  
  
  
  

 گروه آمار دانشگاه اصفهان 
  با تشكر از نماينده محترم انجمن، آقاي دكتر نصراله ايران پناه

به مناسبت هفته پژوهش روز دوشنبه : برگزاري هفته پژوهش -1
مدعو گروه آقاي دكتر آرش شاهين عضو هيات    سخنران 28/9/90

علمي گروه مديريت دانشگاه اصفهان و پژوهشگر برتر كشوري 
ارائه  "كاربردهاي آمار در مديريت"سخنراني خود را تحت  عنوان 

توسط آقاي  "Rآشنايي با نرم افزار "همچنين كارگاه آموزشي . نمودند
نشجويان تحصيالت ياسر مهرعلي دانشجوي دكتري آمار با حضور دا

  .تكميلي  و ساير عالقمندان برگرار گرديد
آقاي دكتر حميد بيدرام عضو هيات علمي دانشگاه خوانسار كه  -2

اخيراً به گروه آمار دانشگاه اصفهان انتقال يافته اند، با  اخذ مدرك 
 .دكتري از دانشگاه شيراز به مرتبه استاد ياري ارتقا ء يافتند

محمدي بورسيه گروه پس از ا خذ دكتري آمار آقاي دكتر محمد  -3
  .از دانشگاه صنعتي اصفهان به عضويت گروه پيوستند

دانش آموختگان كارشناسي ارشد آمار گروه كه اخيرا با موققيت از  
  : پايان نامه خود دفاع كرده و  فارغ التحصيل شدند

اخبار دانشگاه ها و مراكز آماري
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استاد افزار،  نرم اعتماد بهبودي، عنوان پايان نامه قابليت خانم زهره
  اسدي مجيد دكتر: راهنما

 از خارج متغيرهاي سليماني، عنوان پايان نامه شناسايي خانم فاطمه 
: استاد راهنما متغيره، چند كنترل نمودار هشدار وضعيت در كنترل
  خردمندنيا منوچهر دكتر
 و مرگ نرخ بيني پيش و سازي توسلي، عنوان پايان نامه مدل هدي
 نصراله دكتر: استرپ، استاد راهنما بوت و فضايي آمار از استفاده با مير

  .پناه ايران
 مار دانشگاه تربيت مدرسگروه آ 

  زادهيعلبا تشكر از نماينده محترم انجمن، آقاي دكتر  موسي گل
 آمار گروه علمي هيات عضو، درودي دهآقاي دكتر محسن محمدزا

  . نددش نائل استادي درجه به ،دانشگاه اين
  
  
  
  

  فردوسي مشهددانشگاه 
  با تشكر از آقاي دكتر آرشي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

  
در مالير متولد  1361مهدي روزبه در سال 

-در رشـته رياضـي   1377در سـال  . گرديد
فيزيك از دبيرستان نمونـه مردمـي شـهيد    

در . رجايي كرج ديپلم خود را دريافت نمـود 
در دوره كارشناسي رشـته آمـار    1379سال 

دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفتـه شـد و در   
با كسب رتبه اول دانش آموختگان دوره كارشناسـي را بـه    1383سال 

پايان رسانيدو در  همان سال در دوره كارشناسي ارشـد آمـار دانشـگاه    
او . فردوسي مشهد بـا كسـب رتبـه ششـم كشـوري پذيرفتـه گرديـد       

كسب رتبه اول تيمـي و دوم انفـرادي در پنجمـين    همچنين موفق به 
ــران  كــه در شــهريورماه   ــار اي در   83دوره مســابقات دانشــجويي آم

وي دارنده لـوح تقـدير از   . دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار گرديد، شد
پنجمــين و ششــمين مراســم تجليــل از دانشــجويان ممتــاز دانشــگاه 

از  1386يـر مـاه سـال    در ت .مي باشد) 84و  83سال (فردوسي مشهد 
 در فيشـر  اطـالع  محاسـبه  «رساله كارشناسي ارشد خود تحت عنوان 

بـا  »  كالسـيك  آمـاري  توزيـع  چند در آن بررسي و مرتب هاي آماره
پـس از آن  . راهنمايي دكتر سيد محمد مهدي طباطبايي دفـاع نمايـد  

دانشگاه فردوسي مشهد  بـا كسـب    1386وي در آزمون دكتري سال 
همچنـين او در  . ر ميان شركت كننـدگان پذيرفتـه گرديـد   رتبه سوم د

در آزمون بورسيه دكتري اعـزام    همين سال موفق به كسب رتبه اول
در دوره دكتـري او تحقيقـات   . به خارج بانك مركـزي ايـران  گرديـد   

مربوط به پيشنهاده رساله دكتري خود را با تـدوين و تهيـه رسـاله اي     

بـا درجـه عـالي و    » برآورد در مدل هاي خطي جزئـي  «تحت عنوان 
استخراج چهار مقاله علمي و پژوهشي بين المللـي از رسـاله فـوق بـه     

راهنمايي رساله دكتري ايشـان توسـط دكتـر حسـينعلي     . پايان رسانيد
نيرومند و مشاوره آن توسط دكتر محمد آرشي و داوري آن به وسـيله  

نشگاه تهران، دكتر هوشنگ طـالبي  آقايان دكتر احمد پارسيان استاد دا
استاد دانشگاه اصفهان، دكتر سيد محمـد مهـدي طباطبـايي  و خـانم     
دكتر سيمين دخت براتپـور اسـاتيد دانشـگاه فردوسـي مشـهد انجـام       

رساله ايشان شامل پنج فصل مي باشد كه در فصل اول مقدمه . گرفت
در ايـن  اي بر رگرسيون چندگانه، معرفي برآوردگرها و خواص آن هـا  

مدل و روش هاي رايج برآورد در مدل رگرسيون ناپارامتري ارائه شده 
فصل دوم پس از معرفي روش تفاضلي، به برآورد واريانس خطا، . است

انجام آزمون در مورد تابع ناپارامتري در مدل رگرسـيون ناپـارامتري و   
مدل خطي جزئي، برآورد پارامتر خطي در مدل هـاي خطـي جزئـي و    

در فصـل  . در مورد آن با استفاده از روش تفاضلي مي پـردازد استنباط 
سوم، تحت يك محدوديت روي فضـاي پـارامتر خطـي و بـا در نظـر      
گرفتن وجود همبستگي بين ستون هاي ماتريس طـرح، دو برآوردگـر   
تفاضلي براي پارامتر خطي، با فرض همبسته بـودن خطاهـا در مـدل    

ن متعـادل مقايسـه مـي    خطي جزئي، پيشنهاد شده و تحت تـابع زيـا  
فصل چهارم، تحت شرايط فصل سوم، به مقايسه دو برآوردگر   .شوند

جديد كه با روش نيمه پارامتري در مدل هـاي خطـي جزئـي بدسـت     
فصـل پـنجم    .آمده اند با استفاده از معيار مخاطره مجانبي، مي پردازد

پس از معرفي مـدل هـاي نيمـه پـارامتري بـه ظـاهر ناهمبسـته، دو        
دگر تفاضلي بـا فـرض مجهـول بـودن واريـانس جمـالت خطـا        برآور

در راستاي مطالب رساله دكتري سخنراني هـايي  . پيشنهاد  شده است
دانشـگاه تبريـز، يـك     1389در دهمين كنفرانس آمـار ايـران مـرداد    

سخنراني در گروه آمار دانشگاه پلي تكنيـك تـورين كشـور ايتاليـا در     
امـين كنفـرانس    58نراني در و همينطور يك سخ 1390فروردين ماه 
وي . شــهر دابلــين ايرلنــد ارائــه نمــود 2011ســال  ISIبــين المللــي 

همچنين موفق به كسب عنوان مقاله نويس برتر در مسابقه دو ساالنه 
ــرگن   ــين ب ــان ت ــالج   2011ج ــي ك ــود را در ترينيت ــه خ ــد  و مقال  ش

)Trinity  colle ge( كنون مقاالت زير تـا . دانشگاه دابلين ارائه نمود
  :از ايشان به چاپ رسيده است

محاسبه اطالع فيشر در هر ). 1385.(م. م. و طباطبايي س. روزبه م -1
انديشه آماري، سال يازدهم،  مجموعة دلخواه از آماره هاي مرتب

    شماره
2. M. Roozbeh and S.M.M. Tabatabaey, (2009). 
Asymptotic Fisher Information in Order Statistics of 
Geometric Distribution. Mashhad Research Journal 
of Mathematical Sciences, 2(1), 61-68. 
3. M. Roozbeh, M. Arashi and H. A. Niroumand, 
(2010). Semiparametric Ridge Regression approach 

آموختگان دوره دكتريدانش   
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in Partially Linear Models. Communications in 
Statistics - Simulation and Computation, 39, 449-
460.  
4. M. Roozbeh, M. Arashi and H. A. Niroumand, 
(2011). Ridge Regression Methodology in Partial 
Linear Models with Correlated Errors. Statistical 
Computation & Simulatiom, 81, 517-528. 
5. M. Roozbeh and M. Arashi, M. Gasparini (2011). 
Seemingly Unrelated ridge regression in 
semiparametric models. Communications in 
Statistics – Theory and Methods. (In press) 
6. M. Arashi, M. Roozbeh and H. A. Niroumand, 
(2011). A note On Stein-type shrinkage estimator in 
partial linear models. Statistics, iFirst, 2011, 1–13. 
7. M. Roozbeh, M. Arashi and H. A. Niroumand, 
(2010). On restricted semiparametric models. 
Proceedings of 10th Iranian Statistical Conference, 
University of Tabriz, Aug. 3-5, 2010. 
8. M. Roozbeh ,  M.  Arashi  and H. A. 
Niroumand  (2011) .  On seemingly unrelated 
semiparametric models . Proceedings of  the  58th ISI 
World Statistics  Congress  ,  Dublin ,  Ireland . 
9. M. Roozbeh  (2011) .  Feasible ridge estimator in 
partially linear models .  Proceedings of  the  YSI 
World 
Statistics  Congress  ,  Trinity  colle ge,  University 
of  Dublin ,  Ireland . 

  تربيت مدرسدانشگاه 

  با تشكر از آقاي دكتر گل عليزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
زاده قمي در آقاي مهران نقي

در شهر بابل  1360سال 
متولد شده و تحصيالت 
دبيرستاني خود را در رشته 

 1378رياضي فيزيك در سال
) ع(در دبيرستان  امام حسين 

در مقطع كارشناسي از دانشگاه  1382در سال . به پايان رسانيدند
در مقطع كارشناسي ارشد آمار  مازندران دانش آموخته و در همان سال

در دي ماه . رياضي، در دانشگاه تربيت مدرس تهران  پذيرفته شدند
آزمونهاي ناپارامتري براي  "از رساله كارشناسي ارشد خود با عنوان 1384

با راهنمايي آقاي  "استقالل بين دو فرايند تصادفي بر اساس آنتروپي 
در دوره  1385در سال . دكتر پاشا و مشاوره دكتر محمدزاده دفاع نمودند

دكتري آمار در دانشگاه تربيت مدرس تهران پذيرفته و مشغول به 
از رساله دكتري خود، با راهنمايي  1390ايشان در مرداد . حصيل شدندت

الهي و مشاوره آقايان دكتر پارسيان و دكتر جعفري دكتر نادر نعمت
ي گزينش شده تحت توابع برآورد پارامترهاي جامعه"خالدي با عنوان 

دفاع نمودند و هم اكنون در گروه آمار دانشگاه مازندران  "زيان كراندار

ج شده از رساله ايشان هاي استخرامقاله .غول به فعاليت هستندمش
  :عبارتند از

1. Mehran Naghizadeh Qomi, Nader Nematollahi 
and Ahmad Parsian. (2012). Estimation After 
Selection Under Reflected Normal Loss Function, in 
Communications in Statistics-Theory and Methods, 
41, 1040-1051. 
2. Mehran Naghizadeh Qomi, Nader Nematollahi 
and Ahmad Parsian. (2011).  On  Admissibility and 
Inadmissibility of Estimators   After  Selection  
Under   Reflected   Gamma  Loss Function,  
Submitted for publication. 
3. Mehran Naghizadeh Qomi, Nader Nematollahi 
and Ahmad Parsian. (2010). On Estimation  
Following   Selection  with Applications on k-
Records and Censored data, JIRSS, Vol. 9, N0. 2, 
59-79. 
 

  
  
  

  ي مدلسازي پيشرفته رياضي مجله
در پژوهشي  -نشريه علمياولين ي مدلسازي پيشرفته رياضي  مجله

 105309/11/3/9است كه با مجوز شماره  زمينه مدلسازي در ايران
به صورت دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  15/12/1389مورخ 

انشكده علوم رياضي و كامپيوتر توسط دبه زبان فارسي فصلنامه و 
مدلسازي پيشرفته مجله  .شودمنتشر مي دانشگاه شهيد چمران اهواز

در نظر دارد اين امكان را در اختيار پژوهشگران ارجمند قرار ياضي ر
هاي  هاي علمي خويش و نيز تقويت پايه دهد تا به انتقال آخرين يافته

هاي هايي حاوي نتايج پژوهشاين مجله مقاله .علمي كشور بپردازند
هاي مختلف را كه به نحوي از اي در حوزهبنيادي، كاربردي و توسعه

- آماري و يا رياضي استفاده مي كنند، به چاپ ميپيشرفته  مدلسازي
هيات تحريريه مجله ضمن استقبال از چاپ يافته هاي علمي . رساند

در زمينه رياضيات و آمار، پژوهشگران ساير رشته ها را نيز دعوت به 
ارسال مقاالت كاربردي خود با تاكيد بر زمينه هاي كاربردي مدلسازي 

ن محترم در مرحله اول مي توانند مقاالت خود را نويسندگا. مي نمايد
از طريق پست الكترونيكي به نشاني  pdfدر قالب 

jamm@scu.ac.ir  ،و يا به آدرس پستي مجله به نشاني اهواز
دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم رياضي و كامپيوتر دفتر مجله 

هيات تحريريه مجله تالش خواهد كرد ضمن تسريع در . نمايند ارسال
فرايند داوري مقاالت، اولين نتيجه ارزيابي مقاالت را در كوتاه ترين 

  .زمان ممكن به اطالع نويسندگان محترم برساند
  
  

 فراخوان ارسال مقاله
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  فريد روحاني محمد رضا با تشكر از آقاي دكتر

  دبير كميته علمي مسابقه 
  

  1391شهريور  6دانشگاه علم و صنعت، 
  )1(  آگهي شماره

ي دانشجويي آمار كشور توسط گروه آمار دانشگاه  سيزدهمين مسابقه
ي يازدهمين  علم و صنعت و با همكاري انجمن آمار ايران، در حاشيه

به  .شود برگزار مي 1391كنفرانس آمار ايران در روز ششم شهريورماه 
هاي  ي كارشناسي دانشگاه هاي آمار مجري دوره اين وسيله از گروه

سراسر كشور كه مايل به شركت در اين مسابقه هستند، دعوت 
شود فهرست اعضاي تيم دانشجويي خود متشكل از سه نفر را  مي

حداكثر تا ) يك نفر از اعضاي هيات علمي(همراه با نام سرپرست 
ي يازدهمين كنفرانس آمار ايران اعالم  به دبيرخانه 1/3/1391تاريخ 
  .فرمايند

  ي آن نام و هزينه ي ثبت   شرايط شركت در مسابقه، نحوه
نام براي هر تيم و سرپرست آن مبلغ  ي ثبت مجموع هزينه -1

بابت حق ثبت نام كنفرانس، اسكان، غذا، (ريال  20,000,000
اين مبلغ بايد به . است) مقاالت كنفرانس و جوايز مسابقه ي مجموعه

به نام انجمن آمار ايران  0105657104001 ي  حساب سيبا به شماره
نزد نزد بانك ملي ايران شعبه فاطمي تهران بابت شركت در 

ي دانشجويي آمار  يازدهمين كنفرانس آمار ايران و سيزدهمين مسابقه
كننده،  همراه اسامي تيم شركت كشور واريز شود و اصل فيش به

نام تكميل شده و نرم افزار مورد نياز  هاي ثبت سرپرست آنها، فرم
به آدرس  1/3/1391براي بخش كاربردي مسابقه، حداكثر تا تاريخ 

  .مسابقه ارسال شود
اعضاي تيم مسابقه و سرپرست محترم، در يازدهمين كنفرانس  -2

  .انند شركت نمايندتو شده و مي نام آمار ايران نيز ثبت
اطالعات مربوط به نوع مسابقه، امتيازبندي، مواد امتحاني،  -3

سؤاالت مسابقه، مدت زمان آن و ساير اطالعات متعاقبًا اعالم 
  .شود مي

  
  

  
  
  مهندسي آمار و احتمال

 دكتر محمدحسين عالمت ساز: تأليف 
  مهندس فرشته مومنيو 

  )كتابيران(نوپردازان : ناشر 
  1390چاپ اول 

  
  

با توجه به سالها تجربه مولفين كتاب در تدريس دروس مختلف آمار و 
براساس  سرفصل درس   ويژه آمار و احتمال مهندسي، اين كتاب به

ليكن، مطالب و عناوين آن . آمار و احتمال مهندسي نگاشته شده است
و احتمال  اند تا عالوه بر درس آمار با تفصيل بيشتر تنظيم شده

مهندسي بتواند به عنوان كتابي درسي براي دروس آمار و احتمال 
و يا آمار و (مقدماتي، روشهاي مقدماتي آمار، احتمال و كاربرد آن 

در . هاي آمار و رياضي مورد استفاده قرار گيرد رشته) 2و  1احتمال
همين راستا، كتاب هر سه بخش عمده آمار يعني آمار توصيفي، 

   .گيرد آمار تحليلي را اجماالً دربرمياحتمال و 
فصل اول به آمار . كتاب شامل يازده فصل و چند ضميمه است

هاي مركزي و  توصيفي شامل انواع جداول، نمودارها و شاخص
فصل دوم مباني احتمال و آناليز تركيبي را . پردازد پراكندگي مي

بوده و يكي بويژه، بخش آناليز تركيبي آن نسبتاً جامع . دهد پوشش مي
در فصل سوم متغيرهاي . شود از نقاط قوت كتاب محسوب مي

هاي توأم و شرطي مورد بررسي قرار   تصادفي و توزيع آنها، توزيع
فصل چهارم موضوع اميد رياضي، اميد رياضي شرطي، . گيرند مي

فصول پنجم و ششم به . دهد گشتاورها و توابع مولد آنها را ارائه مي
خاص و خصوصيات و  ههاي مهم پيوسته و گسست عبحث در مورد توزي

هاي  فصول هفتم و هشتم به توزيع. پردازد كاربردهاي آنها مي
گيري و نظريه برآورديابي تخصيص داده شده است كه در آن به  نمونه

هاي مهم و روشهاي برآورد  گيري آماره هاي نمونه بررسي توزيع
در سه فصل آخر به . پردازد اي پارامترهاي جامعه مي اي و فاصله نقطه

هاي آماري، آزمون فرضهاي مختلف در شرايط مختلف، در يك  حليلت
يا چند جامعه، رگرسيون، استنباط درخصوص ضرايب خط رگرسيون و 
. همبستگي و باالخره تحليل واريانس يك عاملي اختصاص يافته است

اي حاوي پاسخ همه  كتاب همچنين در پايان داراي ضميمه
توانيد به فروشگاه  كتاب مي براي تهيه .باشد هاي كتاب مي تمرين

يا شهرستانها مراجعه ) 66566509-18: تلفن (كتابيران در تهران 
  .فرماييد

  همين مسابقه دانشجويي آمار كشورهمين مسابقه دانشجويي آمار كشورسيزدسيزد معرفي كتاب
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  آقاي حسين فروتن، بانك مركزي ايران -1

h_foroutan@yahoo.com  
  آقاي حسن رنجي، پژوهشكده آمار -2

hranji@yahoo.com  
  زاده، پژوهشگاه هواشناسيخانم فاطمه رحيم  -3

rahim_f@irimet.net  
  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار، وحيد نكو خوآقاي  -4

v.nekoukhou@gmail.com 
  دانشكده علوم پايه دامغان ،آقاي مسيب احمدي -5

mdahmadi@yahoo.com  
  دانشگاه آزاد استهبان ،آقاي اصغر سيف -6

seyfe_er@yahoo.com  
  دانشگاه آزاد اسالمي اراك ،ابوالفضل سعيدي فرآقاي  -7

saeidifar2008@yahoo.com  
  دانشگاه آزاد اسالمي تفرش ،خانم مريم محمودي -8

stat_maryam83@yahoo.com  
  دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال ،پروين اژدريدكتر خانم  -9

par_azhdari@yahoo.com  
  اسالمي رودهندانشگاه آزاد  ،خانم طاهره رزاق نيا - 10

t_razaghnia@yahoo.com  
  آزاد اسالمي سنندج دانشگاه  ،آقاي امجد زارعي - 11

sta_amjad@hotmail.com  
  هددانشگاه آزاد اسالمي مش ،آقاي امير دانشگر - 12

a_danesh2000@yahoo.com  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،قاي فخرالدين ميثاقآ  - 13

fmisagh@gmail.com  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور ،آقاي احمد زنده دل - 14

ahmadzendedel@yahoo.com  
  دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ،آقاي محسن كوكبي نژاد - 15

mohsan_kokabi@yahoo.com  
  البرزمؤسسه آموزش عالي آقاي علي آذربر،  - 16

a_azarbar@yahoo.com  
  اراك  دانشگاه ،آقاي سيد نوراله موسوي - 17

n-mousavi@araku.ac.ir  
  اروميه  دانشگاه، آقاي خيراله هوشيار قهرمانلو - 18

ghahremanlou@yahoo.com  
  دانشگاه اصفهان ،آقاي نصراله ايران پناه - 19

iranpanah@stat.ui.ac.ir  
  )ع(دانشگاه امام حسين ، آقاي عبدالرسول ميرقدري - 20

mirghadri@yahoo.com 
الزهرا دانشگاه، شمسخانم صديقه  - 21  

 shams@src.ac.ir 
  دانشگاه بوعلي همدان، آقاي ابراهيم نصيراالسالمي - 22

enasiroleslami@yahoo.com 

  دانشگاه بيرجند ،ثاني رضا نيلي حميددكتر  آقاي - 23
nilisani@yahoo.com  

  دانشگاه بين المللي امام خميني، آقاي اسماعيل اميري - 24
e_amiri@yahoo.com  

  دانشگاه پيام نور ايالم ،كوروش سايه ميري آقاي - 25
kouresh_sayehmiri@yahoo.com 

  امؤسسه آموزش عالي صدرآقاي كيومرث مترجم،  - 26
kmotarjem@yahoo.com 

  دانشگاه پيام نور شيراز ،خانم نرگس عباسي - 27
nargeseabba30@yahoo.com  

  دانشگاه پيام نور بهشهر ،آقاي ناصر بهنام پور - 28
 behnampour@yahoo.com  

  انشگاه پيام نور تهرانآقاي مسعود يارمحمدي، د - 29
masyar@pnu.ac.ir  

  نور واحد دزفول  دانشگاه پيام، آقاي امراله جعفري - 30
jafary520003@yahoo.com  

  نور واحد كرمانشاه  دانشگاه پيام ،آقاي شهريار ميرزايي - 31
re6_javanrood@pnu.ac.ir  

  نور واحد مشهد  دانشگاه پيام ،مقدس زاده بزازآقاي باقر  - 32
bmoghaddaszadeh@yahoo.com  

  تبريز دانشگاه ، قاي دكتر حسين بيورانيآ - 33
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