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  چکیده
  

  دوسـت  ما تـا بـرِ   م زیست پر از بیراهگرچه 
  

  یرفتن آسان بـود ار واقـف منـزل باشـ    
  

ـ   يکـا  مـورد  در رسـون یکارل پبا مقاله  1900باً در سال یعلم آمار تقر
 يها و آمارها ل دادهی، تحلکتلهدر دوران  آن پیش از. تحول شدماسکوئر 

ن نسبت ییاز جمله تع یمهم یبه سؤاالت ساده ول ،يمربوط به سرشمار
  .داد یپاسخ م ...ر و یزنان به مردان، نرخ مرگ و م

ال ساده، تمرکز و ؤگویی به همان س منظور پاسخ به ،ستمیبا شروع قرن ب
 .تــر صــورت گرفــت توجــه بیشــتري روي آمارهــا در مقیاســی کوچــک

به همان سؤاالت سـاده   گویی در پاسخ یستم سعیپردازان قرن ب هینظر
گونه آمارها و  نیا تاکنون .کوچک داشتند يها با استفاده از مجموعه داده

گـذاران   اسـت یسازان و س میآن وجود دارند به تصم مورد که در یاتینظر
اتخـاذ   يتـر  حیصـح  يها میا تصمرده تا بتوانند با استفاده از آنهکمک ک

  .ندکن
 ين ابــزار بــرایتــر مهــم ،قیــاســت کــه آمــار و اطالعــات دق یهیبــد
ـ ر برنامه برايگذاران  استیسازان و س میتصم ـ دق يزی ح بـا  یق و صـح ی
نده هم مناسب است؟ بـا  یآ ين روال برایا ایآ یول ؛نه استین هزیکمتر
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ـ و تغ پیوندد وقوع می با سرعت بیشتري بهرات یینکه تغیتوجه به ا رات یی
ش روزافـزون  ی، افـزا یزندگ يها گر جنبهیر در دییتغ در پی آنو  يفناور

موجـود   يجوامع و نهادهـا  ییمتقابل کشورها و ملل، تمرکززدا یوابستگ
ـ افته است، تمای يشتریاطالعات شتاب ب يل گسترش فناوریدل هکه ب ل ی

ـ   یروزافزون به جهان ـ یظ وشدن به همـراه حف ـ  يهـا  یژگ و  ی، قـوم یمل
 »راتییتغ«بهتر از  یدرکداشتن گر، لزوم یعوامل داز  ياریو بس یفرهنگ

جـاب  یهـا و مـردم ا   وکارهـا، سـازمان   ها، کسب دولت يرا برا »ندهیآ«و 
 ياری راستايد در یثر و مفؤار میبس ياز ابزارها یکی ينگر ندهیآ. کند یم

 يا اس قابـل مالحظـه  یگذاران است که در مق استیران و سیگ میبه تصم
  .ت استفاده از علم آمار را داردیقابل
ـ   ينگر ندهیاز آ یاتین مقاله ابتدا به کلیدر ا م و در یپـرداز  یو علم آمـار م

ـ گ میارتبـاط آن بـا تصـم    یعلـم آمـار و چگـونگ    ةنـد یادامه به آ ران و ی
  .میپرداز ینده میگذاران در آ استیس

  



 

 

  

  محتواي گزارش
  باچهید .1

ن مسـئله از  یهرچند ا. ل شده استین ارکان جامعه تبدیتر از مهم یکیبه  ،امروزه اقتصاد
ستم و در آغاز هـزاره سـوم،   یاز اواخر قرن ب یافته ولیمختلف نمود  يها رباز به صورتید
 ۀضـور در صـحن  ح يبـرا  يهـر کشـور   ين ابزارهـا یاز قدرتمندتر یکیواقع اقتصاد به در

ـ  قدرت اقتصاد بـه  .ه استشدبدل  یجهان دارد و  یبسـتگ  یخـود بـه عوامـل مختلفـ     ۀنوب
  .است يق اقتصادیدق يآمارها ،یین توانایا ةدهند لیتشک يها ن ستونیتر مهم

کننــد،  یفـا مـ  یا يپررنــگ در تحـوالت اقتصـاد   ینقشـ  ياقتصـاد  يامـروزه آمارهـا  
  .ستیر نیپذ مرتبط امکان يستفاده از آمارهابدون ا يگر بحث اقتصادیکه د يا گونه به

ار حـائز  یبسـ  يا تمام سطوح جامعـه نکتـه   يرش آن از سوین مقوله و پذیتوجه به ا
ت اسـتفاده از  ید اهمیتا مردم، با گیرنده مقامات تصمیمن یتر یجامعه از عال. ت استیاهم

ه شـده اسـت را درك کـرده،    یـ ح که توسط مراجع قابل اعتمـاد و توانـا ته  یصح يآمارها
  .ندینما يساز نهیا بهیخود را انجام داده و  يها يزیر ن اطالعات برنامهیله ایوس به

اسـکوئر  ــ   يکـا  مـورد  در رسـون یکـارل پ با مقاله  1900باً در سال یعلم آمار تقر
مربـوط بـه    يهـا و آمارهـا   ل دادهیـ زمـان کتلـه، تحل  در  یعنیآن  پیش از. تحول شدم

ن نسـبت زنـان بـه مـردان، نـرخ      یـی از جمله تع یمهم یبه سؤاالت ساده ول يسرشمار
تمرکز و توجـه  تر  کوچک یاسیدر مق ،ستمیبا شروع قرن ب. داد یپاسخ م ...ر و یوم مرگ
ر یـ نظ يافـراد . ن سـؤاالت سـاده پاسـخ دهنـد    بتوانند به هما صورت گرفت تاآمارها  به
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در  یم سـع یکـه امـروزه بـا آن آشـنا هسـت      يپرداز هیبا نظر... و  نگیهتلو  منین، شریف
محـدودي از   ۀن حـال مجموعـ  یپاسخ به همان سؤاالت ساده و مهم داشتند کـه در عـ  

تم سـ یپـردازان قـرن ب   هیـ نظر ،گـر یعبـارت د  به. از باشدیبه آنها ن یده پاسخ يبرا ها داده
. دارنـد هـا   محدودي از داده ۀدر پاسخ به همان سؤاالت ساده با استفاده از مجموع یسع
سـازان و   میآن وجـود دارنـد تـاکنون بـه تصـم      مـورد  که در یاتیگونه آمارها و نظر نیا
را اتخـاذ   يتر حیصح يها میگذاران کمک کرده تا بتوانند با استفاده از آنها تصم استیس
  .ندکن

سـازان و   میتصـم  ين ابـزار بـرا  یتـر  مهـم  ،قیـ است کـه آمـار و اطالعـات دق    یهیبد
ن روال یـ ا ایآ ینه است ولین هزیح با کمتریق و صحیدق يزیر برنامه برايگذاران  استیس
م و یعظـ  یاطالعات يها بانک نده از آنِیآ. است ینده هم مناسب است؟ پاسخ منفیآ يبرا

ز همـان  یـ سـازان ن  مین سـؤاالت تصـم  یهمچن. و اطالعات است بزرگ داده يها مجموعه
و  یاجتمـاع  يمـردم و سـازوکارها   یت زنـدگ یوضـع . گذشته نخواهـد بـود   ةسؤاالت ساد

سـازان   مین حال تصـم یخواهد شد که در ع يتر دهیچیجاد سؤاالت پیمنجر به ا ياقتصاد
ن سـؤاالت  یـ د بـه ا یجد يها با استفاده از روش يتر ار کوتاهید با سرعت و در زمان بسیبا
  .ده پاسخ دهندیچیپ

ل یـ صـورت ذ  نـده بـه  یت علـم آمـار را در گذشـته، حـال و آ    یتوان وضع ین میبنابرا
  :دکر يبند طبقه

  .حل مشکالت و سؤاالت ساده يبزرگ برا يها دهدا  مجموعه: قرن نوزدهم
  .حل مشکالت و سؤاالت ساده يبرامحدود  يها مجموعه داده: ستمیقرن ب
  .دهیچیحل مشکالت و سؤاالت پ يبرا بزرگ يها مجموعه داده: کمی و ستیقرن ب

شــود کــه  یمــ يا دهیــچیو مشــکالت پ لئر حــل مســایــنــده درگیعلــم آمــار در آ
  .رو خواهند بود هذاران با آن روبگ استیسازان و س میتصم

  رانینه آمار در ایشیپ .2
 ریـ وش کبیـ دارقت داللـت دارد کـه در زمـان    ین حقیها و آثار مورخان بر ا نوشته سنگ
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وجـود داشـت کـه بـا اسـتفاده از       یالت منظمـ یتشـک  ،آمار و اطالعات يآور جمع براي
را  یمملکتـ  ۀده و بودجـ کـر ن یرا تـدو  یو نظام یاتیشده، دفاتر مال يآور اطالعات جمع
کـه   يطـور  بـه  ؛داشـتند  یان هم به آمار توجه خاصـ یساسان. دکر یم میبراساس آن تنظ

ران یو اطالعـات آمـارگ   آمار يکشور را برمبنا یو بازرگان ی، صنعتيکشاورز و یمال امور
اسـتفاده  » سـرانه «ات از یـ اخـذ مال  يبـرا  روانیانوشـ در زمـان   یحت. کردند یم میتنظ
و ثـروت آنهـا هـم     یـی نفوس، سن افراد، درآمـد و دارا  ين انجام سرشمارشد و ضم یم

  .شد یم يثبت و نگهدار

  رانیا يآمار ياز نهادها یبرخ یمعرف .2- 1
  رانیانجمن آمار ا

از  يشـنهاد یک اساسـنامه پ یـ ، ان آماردانان کشـور یپس از تبادل نظر م 1368در سال 
کشور ارسـال   يآمار يها ها و سازمان به دانشگاه ید بهشتیگروه آمار دانشگاه شه يسو

 يریـ گیپ ينـدگان خـود را بـرا   ینما ،یاصـالح  ينظرها ۀد که ضمن ارائشو درخواست 
 يمقارن با برگـزار  24/12/68خ یدر تار .کنند یران معرفیس انجمن آمار ایسأموضوع ت

نـه نفـر    ییک گردهمای یط ،کشور در دانشگاه اصفهان یاضین کنفرانس ریکمی و ستیب
ــا جلســه  گــر آمارشناســانیهــا و د ســتادان آمــار دانشــگاهاز ا در  يا انتخــاب شــدند ت
 یالملل وزارت فرهنگ و آمـوزش عـال   نیو ب یعلم يها يدر دفتر همکار 12/2/69خیتار
 ۀجلسـ  ،ن جلسـه یـ ا در پـی . کننـد  يریـ گیس انجمـن را پ یسأموضوع تو ل داده یتشک
کننـدگان در   شـرکت . برگـزار شـد   ید بهشتیدر دانشگاه شه 22/3/69خ یدر تار يگرید
 ۀب اساسـنام یو تصـو  یبررسـ  يها که برا ندگان دانشگاهینما :ن جلسه عبارت بودند ازیا
قـت  یدعوت شده بودند و در حق ید بهشتیگروه آمار دانشگاه شه يشنهادشده از سویپ

ـ  یل میسس را تشکؤن مجمع مینخست  ،یمراحـل طـوالن   یسـرانجام پـس از طـ   . ددادن
هـا بـه    ثبت شـرکت  ةرادر اد 7558شماره  یط 21/4/1372خ یران در تاریانجمن آمار ا

  .افتی یات قانونید و حیثبت رس
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  اهداف
   یو خدمات ی، آموزشی، پژوهشیعلم يها نهیدر زم يآمار يها تیگسترش فعال ¢

ـ    يانات الزم براکفراهم آوردن ام ¢ ر ین محققـان، متخصصـان و سـا   یتبـادل نظـر ب
  ؛ت دارندیگوناگون علم آمار فعال يها در شاخه ينحو ه بهک یارشناسانک

  ؛یات علمین و انتشار نشریه، تدویته ¢
و  یداخلـ  یعلمـ  يها ارگاهکها و  ییگردهما) يت در برگزارکا مشاریو ( يبرگزار ¢

  ؛یالملل نیب
، یعلم يها و نهادها ر وزارتخانهیساو  يوراقات و فنیبا وزارت علوم، تحق يارکهم ¢
  ؛آمار یو پژوهش یامور آموزش يزیر در برنامه یآموزش
  ؛شورکآمار  ییاجرا يها با سازمان يا و مشاوره ی، فنی، علمیخدمات آموزش ۀرائا ¢
و  یعلمـ  يهـا  تیـ اربرد علـم آمـار در فعال  کـ ق پژوهشـگران بـه   یب و تشـو یرغت ¢
  ؛یتخصص
  ؛متخصصان علم آمار يبرا ینیارآفرکل یتوسعه علم آمار و تسه ¢

  ها تیفعال
  دوساالنه آمار کشور  يها نفرانسک يبرگزار ¢

   یتصادف يندهایاحتمال و فرآ ينارهایسم يبرگزار ¢
  آمار  ییدانشجو ينارهایسم يبرگزار ¢
  آمار  ییمسابقات دانشجو يبرگزار ¢
   یآموزش يها ارگاهک يبرگزار ¢
   يآمار يهاادیالمپ يت در برگزارکمشار ¢
   یآموزش يها برنامه ي هیت در تهکمشار ¢
   يآمار يها ارائه مشاوره ¢
  شور ک یسازمان نظام آمارشناس يانداز تالش در جهت راه ¢
  دانش آموختگان آمار  یتالش در جهت توسعه شغل ¢
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   يقات آماریت در جهت گسترش تحقیفعال ¢

  رانیمرکز آمار ا
ع چهارگانـه، اداره ثبـت احـوال کشـور     یمنظور ثبت وقا به یشمس يهجر 1297سال  در
با ثبت اطالعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طـالق توسـط اداره مـذکور،    . س شدیسأت

ن اطالعات بپـردازد  یا يآور که به جمع ین سازمانییت کشور و تعیضرورت اطالع از جمع
 يا امـه ن نییآ یشمس يهجر 1303مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال 

راساس ب .آمار و حیطۀ وظایف آن مشخص شدکه طبق آن ادارة مسئول ب برسد یبه تصو
وزارت کشور  ةعهد از بهیموردن يو متمرکز کردن آمارها يآور ت جمعیولئمس ،ن مصوبهیا

در  ين قـانون سرشـمار  ینخسـت  یشمسـ  يهجـر  1318در خردادماه سال . گذاشته شد
  .ب شدیتصو یمل يمجلس شورا

نفـوس از دهـم اسـفندماه همـان سـال در       يسرشمار، ن قانونیا ياجراراستاي در 
ج به اجرا یتدر شهر کشور به 33در  یشمس يهجر 1320و  1319شهر تهران و در سال 

  .درآمد
ل یتشـک  یآمـار عمـوم   يسازمان همکـار  یشمس يهجر 1331اسفندماه سال  در

ب یبـه تصـو   ي، قانون آمار و سرشـمار یشمس يهجر 1332ماه سال  نیشد و در فرورد
  .دیرس

و به سـازمان   جدااز اداره کل آمار و ثبت احوال  يآمار و سرشمار ةادار ،ن سالیا در
 اًکـه منحصـر   یبـار سـازمان   نینخست يب براین ترتیبه ا. ملحق شد یآمار عموم يهمکار

 یشمسـ  يهجر 1334وجود آمد که در سال  به ،عهده داشت آمار را به يآور فه جمعیوظ
 1335سـال   ن اداره دریـ افت و ایر نام یی، وابسته به وزارت کشور، تغیآمار عموم ةبه ادار
 بـا . نفوس را در کل کشـور بـه اجـرا درآورد    یعموم ين سرشمارینخست یشمس يهجر

سـاله   شـد و همـه   يدیـ وارد مرحلـه جد  يآمـار  يهـا  تی، فعالیس اداره آمار عمومیسأت
به اجـرا درآمـد کـه     ياقتصادـ  یمختلف اجتماع يها نهیدر زم يگوناگون آمار يها طرح
  :ر استیشرح ز آنها به ترین مهم
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  ؛1339در سال  يکشاورز يریآمارگ ¢
  ؛1342نفوس در سال اي  هنمون يریآمارگ ¢
  ؛1342در سال  یصنعت يسرشمار ¢
  .1342بودجه خانوار در سال  يریآمارگ ¢
 يو ضرورت همکـار  ،کشور به آمار و اطالعات يزیر برنامه يها از روزافزون دستگاهین
، موجـب شـد تـا    يزیـ ر آمـار بـا دسـتگاه برنامـه     ةدکنندیتول یک سازمان اصلیار نزدیبس

از وزارت کشـور جـدا و بـا نـام      یآمار عمـوم  ة، اداریشمس يهجر 1344براساس قانون 
  .شود بودجه وابستهران به سازمان برنامه و یمرکز آمار ا
 یو اسـتخدام  يسازمان برنامه و بودجه کشور بـا سـازمان امـور ادار    1379سال  در

ت خـود را  یـ فعال کشـور  يزیـ ر و برنامـه  تیریکشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مد
و نظـارت   يزیر به معاونت برنامه يزیر ت و برنامهیریسازمان مد 1386در سال . مه دادادا

ران وابسـته بـه معاونـت    یـ آمـار ا  اکنـون مرکـز   هم. ر کردییتغ ياست جمهوریر يراهبرد
  .است ياست جمهوریر يو نظارت راهبرد يزیر برنامه

مراحـل   یعنـ ی يریآمـارگ  يهـا  ند طـرح یبا توجه به فرا یالتیمرکز از نظر تشکاین 
 4شامل  شده و یها طراح ، اجرا واستخراج و پردازش دادهیه طرح فنی، تهیطرح موضوع
   :معاونت است

  ؛يآمار يها معاونت طرح .1
  ؛و نظارت يزیر معاونت برنامه .2
  ؛اطالعات يمعاونت فناور .3
  .یو مال يمعاونت ادار .4

  اسالمی ایرانمهوري بانک مرکزي ج ياقتصاد يت کل آمارهایریمد
 يآور ات جمـع یـ عمل ،1307ور یشـهر  17ران در یا یبانک مل یپس از شروع به کار رسم
ف بانـک  یکه عمـالً وظـا  ـ  یبانک مل ةعهدر از، بین يبه اقتضا يآمارها و اطالعات اقتصاد

  .گذاشته شد ـداد  یدر آن زمان را انجام م يمرکز
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 يت اقتصـاد یاز وضـع  یز بـه آگـاه  ایو ن یبانک مل يها تیمسئول ۀج با توسعیتدر به
ل یتشـک  یدر بانـک ملـ   1313در سـال   ياقتصاد يها یران و جهان، اداره آمار و بررسیا

 يامور اقتصاد مورددر  ین سازمان آمار تخصصینخستعنوان  ن اداره کار خود را بهیا. شد
هـا  ن آنیتـر  ها آغاز کرد که از جملـه مهـم   شاخص یاطالعات و محاسبه برخ يآور با جمع

 ۀبا توسـع . بود یکاالها و خدمات مصرف ياطالعات مربوط به بودجه خانوار و شاخص بها
س یهمزمـان بـا تأسـ    ياقتصاد يها يزیر ت و نقش آن در برنامهین اداره و اهمیت ایفعال

د کـه  شن بانک محول یبه ا ياقتصاد يه آمارهایته ۀفی، وظ1339در سال  يبانک مرکز
 1344در سـال   يآمـار اقتصـاد   ةس اداریم آن منجر به تأسها و لزو تین فعالیگسترش ا

ـ  ياریبا تحـوالت بسـ   يدر اداره آمار اقتصاد يآمار يها ه گزارشیته. شد رو بـوده و   هروب
ن ی، ایلیر دوران جنگ تحمیط و با وجود انواع مشکالت نظین شرایدر تمام ا یول ؛هست

ه شـده  یـ نظـر ته  و در زمان مـورد  ن نحویآمارها با دقت و البته با زحمت فراوان به بهتر
  .است

ک یت وجود یل اهمیدل به ،یسنج امکان و یک رشته بررسیدنبال  به 1370سال  در
 یبخشـ  ،با دانش روز یو مطابقت دادن اطالعات فن يساز نهیبه مورددر  یقاتیبخش تحق

فه مطالعات و یس شد که وظیتأس يقات و مطالعات آماریاز اداره آمار تحت نام اداره تحق
هـا و   روز درآوردن اطالعـات و روش  و بـه  يساز نهی، بهیرامون طراحیقات گسترده پیتحق

  .دشدار  آمار را عهده یو خارج یمهم داخل يها ارتباط با سازمان

  الت سازمانیتشک
. کند میت یفعال يبانک مرکز يتحت نظر معاونت اقتصاد ياقتصاد يت کل آمارهایریمد
ل یتشـک  يقـات و مطالعـات آمـار   یو اداره تحق يت کل از دو اداره آمار اقتصادیرین مدیا

کل  يها تیریر مدیان ساین تعداد نفرات پرسنل را در میشتریب در مجموعشده است که 
 يآمـار  يشهر کشـور واحـدها   70ش از یت در بیرین مدیدر حال حاضر ا. بانک داراست

اداره آمـار   و يقات و مطالعـات آمـار  یتحق ةادار ،اداره ثابت تحت نظارت دارد و شامل دو
ت یرین معاونـت و در مـد  یر نظر همیز ياقتصاد يها است که البته اداره حساب ياقتصاد
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  .پردازد یم یمل يها حساب ۀیبه ته ياقتصاد يها یکل بررس

  ينگر ندهیبه آ ینگاه .3
 ،يدانـش، فنـاور   يهـا  در حوزهبلندمدت  ةندینگاه به آ يمند برا نظام یتالش ينگر ندهیآ

ن یـی نوظهـور و تع  يها يفناور ییست و جامعه است که با هدف شناسایز  طیاقتصاد، مح
 یو اجتمـاع  ياقتصاد یدر آنها احتمال سودده يگذار هیکه سرما ییها آن دسته از بخش

گـر از جملـه   ید يهـا  را به نام »ينگر ندهیآ« یپژوهش ةحوز. شود یدارد، انجام م يشتریب
 .انـد  دهیـ ز نامیـ ن »نـده یمطالعـات آ «و » یپژوه ندهیآ«، »یشیاند ندهیآ«، »یشناس ندهیآ«
شـنهاد  یو پ یابیـ و ارز یا ابـداع، وارسـ  یـ ، کشـف  یشـ یاند نـده یاز آ هدفگر، یعبارت د به
رغـم   بـه است کـه   یممکن يها ندهیآ  توانند واقع شوند و توجه به یاست که م ییها ندهیآ

  .گذارد یمردم م یبر زندگ یاز آنها اثر بزرگ یق برختحق,  د در وقوعشانیترد

  

 یشناس ندهیها در آ نگرش يبند طبقه .3- 1

نـده رخ  یتوانـد در آ  یمـ  ،دیـ ا بعیـ محتمل  ،ا بدیاعم از خوب  يزیهر چ: نده ممکنیآ ¢
 .دهد

وسـت  یوقوع خواهـد پ  نده بهیاد در آیار زیآنچه به احتمال بس: محتمل يها ندهیآ ¢
  ).ندهیدر آ ینونک يبر استمرار روندها یمبتن(

  .رود یشمار م نده بهیداد آین رویتر ن و مرجحیتر آنچه مطلوب: مرجح يها ندهیآ ¢
. ا مطلـوب اسـت  یـ مـرجح   يها ندهیآ  محتمل ساختن ،ينگر ندهین مبنا هدف آیبر ا

روشـن و شــفاف در ذهـن     يریم تصـوینیـافریـم بیخـواه یآنچـه م د ازین منظور بایبد
  ).نده حاکم باشندیآ  م بر جوامعیخواه یکه م ییها ـژه از ارزشیو به(ـم یداشـته باش

  به کار بردن منابع موجود یعنینده و یآ يبرا یآمادگ یعنی ينگار ندهیدر واقع، آ
 ها ارزش ين وجه ممکن و در راستایبه بهتر
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 نگر ندهیدر انجام مطالعات آ یزمان يها دوره .2-3

کـه مـورد    يبنـد  مین تقسـ یـ ا. رندیگ یدوره در نظر م 5نده را در قالب یزان نفوذ در آیم
 :عنوان شد ارل ژوزف، توسط هستز ین فن نامتخصص بسیاري ازتوافق 

  ؛ندهیاکنون تا سال آ از هم یزمان ةدور يبرا: کینزدنده یآ. 1
  ؛ندهیسال آ 5اکنون تا  از هم: مدت نده کوتاهیآ. 2
  ؛ندهیسال آ 20تا  5اکنون تا  از هم: مدت انینده میآ. 3
  ؛ندهیسال آ 50تا  20اکنون تا  از هم: نده بلندمدتیآ. 4
  ندهیآسال  50ش از یاکنون تا ب از هم: ار دورینده بسیآ. 5

 يزیـ ر در برنامـه  يو تجـار  ياقتصـاد  يها ا بخشیها و  از مردم، دولت ياریالبته بس
اسـت تـا   یدر س(رنـد  یگ یخود در نظـر مـ   يش روینده را در افق پیسال آ 5ا ی 4خود تا 

  ).ندهیسال آ 5و در تجارت تا  يانتخابات بعد

  یپژوه ندهیضرورت آ .3- 3
در پی و  يرات فناورییوندند و تغیپ یوقوع م هب يتر عیرات با نرخ سریینکه تغیبا توجه به ا

متقابل کشـورها و ملـل،    یش روزافزون وابستگی، افزایزندگ يها جنبه گریر در دییتغ آن
ـ   يجوامع و نهادها ییمرکززدات اطالعـات شـتاب    يل گسـترش فنـاور  یـ دل هموجود کـه ب
، یملـ  يهـا  یژگـ یو شدن به همراه حفـظ  یل روزافزون به جهانیافته است، تمای يشتریب

 يرا برا »ندهیآ«و  »راتییتغ«گر، لزوم درك بهتر از یعوامل د ياریو بس یو فرهنگ یقوم
  .کند یجاب میها و مردم ا وکارها، سازمان ها، کسب دولت
ات و از اطالعـ  ییهـا  ن همـه آثـار و رگـه   یـ با ا. ت استین عدم قطعیقر نده اساساًیآ
عـدم   .نـده باشـند  یتوانند رهنمون ما به آ یشه در گذشته و حال دارند، میه رک ها تیواقع
 يبـرا  آنـان اسـت و   یشـ یدوراندعـدم   ةنندک هی، توجیبعض ينده برایت نهفته در آیقطع
  .ها گرانبها از فرصت یگر منبعید يا عده
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  ینیب شیو پ ينگر ندهیرابطه آ .3- 4
 اي هان و پشـتوان یبا بن یعلم يها و راهکارها روش ةدهند هئن ارایتر یاصل ینوع علم آمار به

 ، آمـار و ینـ یب شیقرابـت پـ   راسـتاي در  ین مسئله عاملیهم .است ینیب شیپ براين یوز
ط یشـرا  یابیـ ارز يبرا ییها هر دو شامل تالش ینیب شیو پ ينگر ندهیآ .است ينگر ندهیآ
ز دارد و نگـاه بـه   یـ ن ییگـو  شیت پی، قابلینیب شیپ. هستند یاوضاع کنون ينده بر مبنایآ
ا یـ وجـو   مختلـف جسـت   يهـا  نـه یمدت و بلندمـدت برحسـب زم   انیمدت، م ندة کوتاهیآ

  .است یعلم ییها وهیبا شنده، یمطرح دربارة آ يها پرسش
محتمـل را   ةنـد ین آیا چنـد یـ نـده  یک آیتواند  ی، مینیب شیکه پداشت توجه باید 
ص یتشـخ  يبـرا  ياریبس يها ، انتخابینیب شیپ يها از روش ممکن است رد ویدرنظر بگ

بـا   ینـ یب شیپـ  کـار . سـت ینه مشخص نین زمیت در ایزان موفقیاما م دیدست آ هنده بیآ
. ابـد ی یان مـ یـ نـده پا یدربـارة آ  ییابتدا يرهایمس ییممکن و شناسا يها ندهیآ ییشناسا

 بهتـر   ینـ یب شیپـ  يابند انتظار از آنها برای یم يشتریب ۀتوسع ینیب شیپ يها هرچه روش
افـق   شیو دقـت بـا افـزا    یاست که درسـت  یهیالبته بد. شود یشتر مینده بیآ يدادهایرو
  .، رابطه معکوس دارندینیب شیپ یزمان

  نده آماردانانیده آمار ـ آنیآ .4
ازمنـد  ینده آماردانان نیآ ینده علم آمار درخشان است ولیتوان گفت آ یبه طور خالصه م

  :دکر يزیر آمار و آماردانان برنامه برايد یل بایل ذیبه دال. است يجد يزیر برنامه
  ؛يک تحول بزرگ در دانش آماری يبرا یزشیجاد عامل و انگیا. 1
ـ  يریپذ اسیها و ق يهم تراز مورد ق دریتحقمکاشفه و . 2  یاحتمـال  يهـا  ن روشیب

مجموعه  يبرا يآمار يها و روش) »تینها یب« يها ا مجموعه دادهیف جامعه یتوص يبرا(
 ؛بزرگ يها داده

از  یتوانند برخ یکه م ين کاربردامحقق يبرا یلیتحص يها فرصت ۀجاد و اشاعیا. 3
کنند  یکار م يرآماریکه با افراد غ ییها ن آماردانیهمچنکار برند و  را به يآمار يها روش

  ؛برند یکار م را به يآمار يها و روش
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  :مین کنییر تعینگر خود را به شکل ز ندهیآ يزیر د برنامهین منظور بایبد
شـود،   یهـا و اطالعـات غـرق مـ     کـه در داده  یرا در جهان يآمار يها نده روشیآ. 1
  ؛میکن يزیر برنامه

کـه در آن   ین رشـته را در جهـان  یـ ت در ایـ آمار و فعال ۀل در رشتیتحصنده یآ. 2
ن و مهندسـان  اران، محققـ ین، مداتوانند متخصص یم يافزار نرم يها وترها و بستهیکامپ
 يزیـ ر ه کننـد، برنامـه  یتغذ يآمار يها از نظر روش یینحو کارا آحاد جامعه را به یو حت
 .میکن

. ینـ یب شیدارد و نـه بـه پـ    يزیر از به برنامهین ،آماردانان ةندید توجه داشت که آیبا
 يزیـ ر الوقـوع برنامـه   بیاز مشکالت قر يریشگیمنظور پ نده خود بهیآ يبراباید آماردانان 

کـه   و غنـاي آموزشـی ایجـاد کـرد    ت یجذاب يا گونه آموزش آمار به در دیدرواقع با. کنند
ن آماردانان بتوانند یده و اکرا اغنا ه تیانجام موفق فعال مورد آماردانان را در یبتواند تمام

  .جاد کنندیتوازن ا يو نظر ين آمار کاربردیب
ر ین است که با توجه به تـأث ینده آماردانان وجود دارد ایآ مورد که در يگرینکته د

مختلـف   يهـا  کالن و خرد در بخش يها يریگ میآماردانان در تصم يها تیفعال یاساس
سـاز در   میشان با جامعه و فعاالن تصـم ید ارتباطات ایاب ،يازجمله علوم مختلف و فناور

ا فرامـوش  یـ گـذاران   اسـت یسـازان و س  میدرواقـع تصـم  . شـتر شـود  یمختلف ب يها رده
عرضـه   ییخواهند بدانند که آماردانان چه متاع گرانبهـا  یا نمیدانند و  یا نمیاند و  کرده

  .ندکن یم
قابـل   يهـا  طـرح  ۀیـ دنبـال ته  به يا کشوریکم هر فرد، سازمان و یو ستیدر قرن ب
گـاه  یجهـان جا  ةندیط آیبتواند با توجه به شرا تااست  اش آینده يبرا ي آنقبول و اجرا

ن قاعـده  یـ ز از ایـ علم آمـار ن . دکنن حد حفظ یدر هم کم دستا یارتقاء داده و  را خود
هسـتند،   يآمـار  یکاوشـ  يها شتر روشینده بیآ يها نکه روشیتصور ا. ستین یمستثن
ات و محاسبات گذشته و حـال  یها، نظر گر روشیعبارت د به. بر گذشته آمار است یمبتن
، یخیتـار  ۀن سـابق یهمـ  يبرمبنـا . شـوند  یآن محسـوب مـ   ةنـد یآ يبرا ییمبنا يآمار
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 ،دوم بـود  یمقارن بـا جنـگ جهـان    يک رشد انفجاریطور که گذشته آمار شاهد  همان
گـر در دهـه اول و دوم قـرن    یار دک انفجـ یـ  يعلـم آمـار برمبنـا    ةنـد یرود آ یانتظار م

در علـم آمـار    (mining) یکاوش يها ن روشیگذشته آمار و همچن يکم برمبنایو ستیب
  .رقم خورد
در بوستون با هدف  1839در سال  A.S.Aکا یمراد انجمن آمار یدان یطور که م همان

مـار  آن بود کـه از آ  شس شد و هدفیتأس یل اجتماعئق مطالعه مسایتوسعه جهان از طر
 یعلـوم اجتمـاع   براسـاس ر آنها یاطالعات و آمارها و تفس يآور جمع يبرا يعنوان ابزار به

له آماردانان در یوس به 1935در سال  یاضیس مؤسسه آمار ریبا تأس. موجود استفاده کند
ویـژه   بـه  یاضـ یو آمار ر يآمار يها در روش یتالش بر کارشناس ،ایر مراکزسها و  دانشگاه
در واقـع   وها بـود   ل دادهیکار رفته در تحل به يها در مورد روش یاضیمطالعات ر ةدر حوز

  .آمار شکل گرفت يها هین دوران نظریدر ا
دانـان قـادر بودنـد     یاضـ یرو آمـار  متخصصـان علـم    ،دوم یدر خالل جنـگ جهـان  

ل جنـگ و  ئمسـا  مـورد  ق دریـ تحق منظـور  و بـه خود را در خدمت جنـگ   يها يتوانمند
 ،1945-1970ن سـابقه در فاصـله   یـ با ا. کار برند به تیفیکنترل ک يبراو ها رویآموزش ن

که به آمار اختصاص داشت  يمشهور يها دانشکده یاضیآمار ر متخصصاننسل قدرتمند 
ن نسل قدرتمند ین است که ایسکه ا ياما آن رو. نهادند انیمختلف بن يها در دانشگاهرا 

گر یکه با د يآمار يها برنامه يا و به شکل امروزیسترش پوگ يبرارا ها  فرصت استفاده از
  .علوم در ارتباط بود درنظر نگرفتند

افتن یـ  يان قدرتمنـد بـرا  یـ ک جریـ از دارنـد  یـ خـود ن  ةندیآ يآنچه آماردانان برا
محـض   يها ن را که در حوزهاق و مطالعات محققیتحق ياست که بتواند مرزها ییها راه

ن یـ دن بـه ا یرس ين سازد و برایکند، مع یت میانه هدایران دانش یو همچن يو کاربرد
 يازهــایشــنهاد نیو پ یینگــر نســبت بــه شناســا نــدهیآ يکــردینــه کــه بتوانــد رویزم

 یا حتـ یـ و  یز داخلیتوان جوا یم ،سازان داشته باشد میشده از آمار توسط تصم خواسته
 يپـرداز  هیبه نظر تنها نه یگاهین جایچن ،شود ید میگر تأکیبار د. دکرن ییعت یالملل نیب
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ه و عمـل تعلـق خواهـد    یـ ب نظریـ صـورت ترک  نـده و بـه  یآ يازهایرفع ن يبلکه بر مبنا
  .گرفت

 60در دهـه   یاضـ یآمار ر متخصصاند که کرتوان مالحظه  یبه گذشته م یبا نگاه
. نکردنـد  ینده طیآ يان آمار برایبن تحکیم يبرا یحیدر اوج خود راه چندان صح یعنی
در دانشـگاه اسـتانفورد    SPSSافـزار   توان به ابداع نرم ینه مین زمیا در يدعنوان شاه به

 م حضـور نداشـت  ین تـ یـ در ا یچ آمـاردان یاشاره کرد که ه یتوسط بخش علوم اجتماع
 ۀنـ یبعـد در زم  يهـا  دانشمندان در آن دوره و در دوره يها توان منکر تالش یاگرچه نم

نگـر   نـده یکرد آین گسترش با رویکه ان است یبحث بر سر ا یگسترش علم آمار شد ول
ق و یـ تحق ۀعرص رآماردانان دریل حضور غیل به دلئمسا ینبود و در حال حاضر در برخ

طـور کـه    د است که همـان یروست و ام هروب ینده با مشکالتیآ ياجرا در آمار توسعه برا
 ر علـوم در آمـار  ین و اقتصـاددانان و سـا  اا دخالـت مهندسـ  یـ دن ۀشرفتیپ يدر کشورها

ن یـ ن علـم در ا یـ ا یان علمـ یـ ز متولیـ شود، در کشور ما ن یمند محدود م صورت نظام به
نگـر کـه    نـده یکـرد آ یر انجمن آمـار بـا رو  ینظ یند و انجمنکنت خود را آغاز یفعال مورد

بـر   نـده اسـت عـالوه   یسـازان در حـال و آ   میجامعه و تصم يازهاین ییمنبعث از شناسا
 ،سـازان  میگـذاران و تصـم   استیل آمار نزد سیر و تحله و انتشایته ةویمند کردن ش نظام
الت متوسـطه  یآمار در سطح جامعه، تحص یات آموزشیدر محتو يق و جدیدق يبازنگر
م یشـتر خـواه  یبـه بحـث ب   يگـر یدر فرصـت د مـورد  ن یـ که در ا داشته باشنده یو عال

  .پرداخت

  ندهیگذاران در آ استیران و سیگ میتصم ،آماردانان يها چالش .5
نده پرداخت در یآ يازهایعنوان ن توان به آن به یرا که م ییها از چالش ید بتوان بخشیشا

  :دکر يبند ل طبقهیقالب موارد ذ

  و در درازمدت یالملل نیها در سطح ب از به اطالعات و دادهین .5- 1
از بـه  یـ د، نیـ ل جدئر علوم و برخورد آنهـا بـا مشـکالت و مسـا    یشدن سا ل مدرنیبه دل
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 یسـنت  يهـا  لیـ تحلبـا  سـه  یعنـوان مثـال در مقا   به. خواهد کرد رییتغ ياراطالعات آم
کـه   يتـر  عیوسـ  ۀدامنـ  ،ندهیآ يازهایان است، نیز در جریکه در حال حاضر ن ياقتصاد
 يهـا  گذشـته از داده . ردیـ گ یم را دربر مـ یرو هست هفراتر از آنچه امروزه با آن روب کامالً
ار یبســ SAMو  SNAکــار خواهنــد رفــت کــه از  ز بــهیــن يدیــجد يهــا ســتمید، سیــجد

ت خواهنـد  یهدا یفیک يها داده يسو و  نده را به سمتیآ يازهایتر هستند و ن گسترده
ها بـه سـمت    ش دادهیو آما يفرآور يها کی، تکنيعنوان مثال در بخش اقتصاد به. کرد
 يازارهـا ل و پوشـش دادن ب یـ د به تحلیبا يند و اطالعات آماریگرا یمشروح م يها داده
  .بپردازند یجهان

  دکننده آماریتول يها نوآورانه آماردانان در مؤسسات و سازمان يها روش .2-5
آمار به آن توجـه داشـته باشـند،     ةندیآ مورد درباید که آماردانان  يگریاز جمله موارد د
 يهـا  و سـازمان  هـا  هآماردانـان در مؤسسـ   ۀنوآوران يها است که روش ییها مسئله چالش

ک بخــش تقاضــا در آمــار، یــنکـه  یبــا توجــه بــه ا. آورد یوجــود مـ  آمــار بــه ةدکننـد یتول
و  یاپیپ يدادهایو رو ها ز با اتفاقینده جهان نیگذاران هستند و آ استیسازان و س میتصم
آمـار   ةدکنندیتول هاي همؤسس ين رویروست از ا هروب ینیب شیر قابل پیغ گاهاالثر و  عیسر

 20آورند که در خـالل   يرو يت و نوآوریخود به خالق يها یحها و طرا ناچارند در روش
چون  ياز موارد يریها و آمارگ يریگ اندازه مورددر  يدیجد يها نده چالشیسال آ 25تا 

د توجـه داشـت کـه    یـ با. وجـود خواهـد آورد   به يمختلف اقتصاد يها دهیا پدیت و یجمع
موجـود و   يازهـا یل نیـ دل بـه هـا را   ين نـوآور یـ دکنندگان آمـار، ا یتول یعنیبخش عرضه 

د مطابقـت  یاز موارد شـا  ياریند که در بسکن یجاد میاز دانش و تجربه ا يا ندهیبراساس آ
  .نداشته باشد ،شود یس میبا آنچه در مقاطع مختلف تدر یچندان

  ITمرتبط با  يها يفناورویژه  هد بیجد يها يگسترش فناور .5- 3
ویـژه   هد بیجد يها يت است، گسترش فناوریاهمن راستا حائز یکه در هم يگرینکته د
 يهـا  ن روشیو همچنـ  یثبت يت آمارهایرینده مدیدر آ .است ITمرتبط با  يها يفناور
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، دسـتخوش  ين گسترش فنـاور یر ایشدت تحت تأث د آمار بهیاطالعات و تول يآور جمع
ار یبسـ  یاز بـه دسترسـ  یـ نـده ن یگذاران در آ استیسازان و س میتصم. تحول خواهد شد

در واقـع در  . م دارنـد یاتخـاذ تصـم   برايخودکار  يها لیع به اطالعات و امکان تحلیوس
 آنـان   یانه شخصیرا يتواند رو یک پانل که میق ید بتوانند از طریسازان با مینده تصمیآ

باشد تمام اطالعات مرتبط با موضوع موردنظر خود را مشاهده کنند و همزمـان، رونـد،   
هـر نـوع    یاحتمـال  يهمراه خطاها گر بهیکدی يمتقابل عوامل رو هايری، تأثیزمان يسر
را مالحظـه  ... و  يریپـذ  سکیت و ریا عدم موفقیت یزان موفقیو، میم در هر سناریتصم
د در کنـار  یـ ح بایصـح  يه آمارهایر تهیخط ۀفیبر وظ ن جهت عالوهیعلم آمار در ا. کند

 ةنـد یطـور کـه آ   ع همـان در واقـ  ییهـا  ن بستهیچن ۀینسبت به ته ITن بخش امتخصص
 ،ان شـده یـ از آنها تاکنون ب یکه بخش ياریل بسیگذاران به دال استیسازان و س میتصم

 ینـو بسـتگ   يهـا  يفناور ۀز به توسعینده آماردانان و آمار نیبه علم آمار وابسته است، آ
  .دارد يادیز

  از اطالعات يبحث حفظ و نگهدار .5- 4
سـازان   میتصـم  يع برایق و سریدق يها گزارش ئۀر و اراد آمایدر تول ير فناوریاز بحث تأث
د در گذشته یشا. برخوردار است ياریت بسیز از اهمیها ن داده يم، بحث نگهداریکه بگذر
کـه در   يا مسـئله . ر نبـوده اسـت  یاز اطالعات خط يامروز بحث حفظ و نگهدار ةبه انداز

سـازان،   میتصـم  ۀمـورد عالقـ   يرهایش روزافزون حجم اطالعات و متغیل افزایدل هنده بیآ
حفـظ و اسـتفاده    یاطالعات و چگونگ يت نگهداریریشوند، مد یرو م هآماردانان با آن روب

و  يافـزار  و نـرم  يافـزار  سـخت  يهـا  روش ۀنیق در زمید تحقیشا موردن یدرا. از آنهاست
 يهـا  د بستهین آماردانان بایهمچن. است یآماردانان الزام ين مقوله برایا ين نظریهمچن

 يهــا روش نخســت،در مرحلــه  ونـد  کنســازان فــراهم  میتصـم  ییآشــنا بــراي یآموزشـ 
  .شان آموزش دهندیاز را به ایو شناخت اقالم مورد ن یازسنجین

 يهـا  ییآشنا بـه توانـا   يگذار استیو س يریگ میتصم يها که در رده يبسا افراد چه
خـود را بـه آماردانـان     يازهـا یبلندمـدت ن  یب در افقـ یترت نیآمار و آماردانان باشند و بد
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 ر خود را بـاز یمس ي، پردازش و نگهداريآور جمع براياز یند تا اطالعات مورد نکن یمعرف
  .شود يریتا حد امکان جلوگ یو کار اضاف يکار ابد و از دوبارهی

ز بـه  یـ نـده ن یده و در آیکه آماردانان به آن اتکا ورز یین ابزارهایاز بهتر یکید یشا
ن یـ از ا يا است که بخش عمده miningمباحث مربوط به  ،رجوع خواهند کرد بشتر آن

ــان ز  ــمشــکالت را پوشــش داده و امک ــرا يادی ــا يب ــارئحــل مس ــه  يل آم ــوط ب مرب
از آن  ییهـا  آن و ذکر مثال یلیان تفصیخود به ب يه که در جاکردسازان فراهم  میتصم

 کسـب کـرده،  ز ین یج درخشانینتا ،گذاران استیم توسط سیکه در ارتباط با اتخاذ تصم
  .م پرداختیخواه

  يگسترش فرهنگ آمار .5-5
سـازان و   میتصـم  يبـرا  یتوانـد کمـک بزرگـ    یها م نهیزم یروز بودن آماردانان در تمام به
در  یتواند عـامل  یز میتر کردن آمار ن ینیع تر و ان ملموسین میدر ا. گذاران باشد استیس

. جامعـه باشـد   يها برا میکردن تصم یرفتنین پذیهمچنو  يگذار استیل سیتسه راستاي
گـذاران اسـت کـه بـا اتخـاذ       اسـت یآماردانان و س یعنی ،فه بر دوش هر دو گروهین وظیا

آن  ينـدها یاآمار و بر یمعرف راستايهماهنگ و منسجم در  ۀک برنامیم درست و یتصم
در زمـان اتخـاذ    نـد کـه  کنرا فراهم  يبستر ،ندهیآ يها به سطوح مختلف جامعه در سال

و سـالمت   یاقتصاد، امور اجتماع ةمختلف از حوز يها ا کالن در بخشیم خرد یک تصمی
بـه آن   ،نـد دان یا آن را مـ یـ انـد و   دهکـر ت یـ ؤکه ر یآمار و اطالعات ۀمردم به پشتوان... و 

م یآن تصـم  یاحتمـال  يها نهیاز هز ،با آن یجه ضمن همراهیند و درنتکنم اعتماد یتصم
  .بکاهند

  آمار یالملل نیسازمان ب .5- 6
 یو حتـ  یداخلـ  يگـذاران بـه آمارهـا    اسـت یسـازان و س  میاز روزافزون تصمیبا توجه به ن

د یتـر، شـا   حیصح يزیر جه برنامهیو در نت یالملل نیسه در سطح بیامکان مقا يبرا یخارج
شـورها در  از تمام کیمورد ن يآمار که آمارها یالملل نیک سازمان بینده وجود یبتوان در آ
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ن اقـالم مـورد   یـی تع يبرا قطعاً ین سازمانیچن. متصور بود ،ردیگ یتمام سطوح را دربر م
. ن خواهد بودیمع ين استانداردهایازمند شناخت کامل از تمام کشورها و تدویاز خود نین

نــه ین زمیــدر ا... و  IMF، یگرچــه در حــال حاضــر ســازمان ملــل متحــد، بانــک جهــان 
از هر  یافتیدر يبر آمارها یبوده و مبتن یتخصص دهند که عمدتاً یم مرا انجا ییها تیفعال

ـ استکشور   یدگیـ چینـده و پ یاطالعـات و آمـار در آ   یدگیـ تن بـا توجـه بـه درهـم     ی، ول
د سـازمان  یکشـورها، شـا   ۀهم يها رو مین تصمین اثرات متقابل ایو همچن يریگ میتصم

و ین سـنار یـ نکـه ا یگـو ا . ده مطرح شـود نیآدر نه یک گزیعنوان  آمار بتواند به یالملل نیب
د آمـار  یـ تول. ح اسـت یصـح  ینـوع  ز بـه یـ شـان ن یا يخواهد داشت که انتقادهـا  یمنتقدان

بـرد و   یآن را بـاال مـ   يمختلف در هر کشـور غنـا   هاي هتوسط مؤسس یصورت تخصص به
ا و انتقال اطالعات کشـورها ر  يآمار تنها نقش نگهدار یالملل نین سازمان بیب ایترت نیبد

  .داراست
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  سخن آخر، قدم اول .6
مختلـف ازجملـه اقتصـاد کـه در تعامـل       يهـا  در حـوزه  يگـذار  استیو س يریگ میتصم

). ونیندیسـ (د کـر ر یـ تعب ییک سـفر فضـا  یـ تـوان بـه    یبا علم آمار اسـت را مـ   يشتریب
 ن هـدف کـامالً  یک هدف دارد که ایدن به یدر رس یک فضانورد سعیگذار مانند  استیس

ـ عال ،ن هـدف یـ دن به ایرس يبرا. دور قرار دارد یدر مسافت یآشکار ول  ییم و راهنماهـا ئ
بـه گـم   منجـر  توانـد   ین موارد مینبود ا. باشند يریگ و ره يریگ که قابل اندازه الزم است

ممکـن را   يرهایتواند تمـام مسـ   یاست که م ینیستگاه زمین ایدر ا. ر شودیشدن در مس
  .کندمخابره  و کرده ییشناسا يو يبرا

  :بارز دارد یژگیسه و ين سفریچن
ماننـد خلبـان    يانـداز  کـه بـا چشـم    يو فـرد  يقو ییم راهنمائهدف مشخص، عال

ت یـ موفق يشرط برا شیپ نخستین. نظر داشته باشددرم و هدف را با هم ئعال ،کوپتر یهل
اکثـر   يد بتوان بـرا یشا نخست،در نگاه . کردن شفاف هدف است فرموله ،ن مسافرتیدر ا
رشـد  : ف کـرد ماننـد  یـ تعر یاهداف روشـن  ،اقتصاد ةمانند حوز ،يگذار استیس يها حوزه
 ،يریـ گ میتصـم  يهـا  است که در تمام حـوزه  یهیبد... ، اشتغال، کاهش تورم و ياقتصاد
ن همـان  یـ ا. دارنـد  زیـادي ت یاهم مسیر، یط يبرا ،یمئثابت و دا ،يقو ییم راهنمائعال

از ثبـات   ینشـان  ،از آمارها و اطالعـات  ياریق دارد چراکه بساست که به آمار تعل يا نقطه
گر مانند ید یبرخ ،دار هستند دنباله ییها از آمارها در حکم ستاره یالبته برخ. نقش دارند

ز ماننـد شـهاب ثاقـب    ین يا کنند و پاره ین حرکت میسمت زم ها بوده که به سنگ شهاب
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 يهستند که برا يموارد ،شوند مین یزم یراه ها سنگ که مانند شهاب ییآمارها. هستند
 .و قابل قبـول هسـتند   یرفتنین آمارها پذیا م وجود دارد و عمدتاًئثابت و دا يآنها تقاضا

از آمارها هستند که نقـش   یبرخ .ياقتصاد يا آمارهایهر کشور و  یمل يها مانند حساب
ط یا براسـاس شـرا  آنهـ  يتقاضا بـرا  عتاًیت آنها دستخوش نوسان بوده و طبیزان اهمیو م

. دکـر ف یدار توصـ  دنباله يها توان به همان ستاره ین آمارها را میا. مختلف متفاوت است
مـورد   شدت به یدر مقاطعمحیطی،  دلیل توجه به مسائل زیست بهسبز که  يمانند آمارها

هـا بـه    ر نگـرش ییـ ها بوده و در حال حاضر بـا توجـه بـه تغ    گذاران و رسانه استیتوجه س
در محاسـبه و   یز دستخوش دگرگونین آمارها نیا ،ها تیاولو یر برخییست و تغیز  طیمح
  .شوند ید میتول

ماننـد   يتـوان بـه مـوارد    یز مـ یـ که مانند شهاب ثاقب هسـتند ن  ییآمارها مورد در
بـه مـوارد    یزمـان  ،گونـه آمارهـا   نیـ ا. اشاره کرد یپول يها يگذار استیو س یمباحث پول
وجـود دارد و   یر مختلفیپردازد که از آنها تعاب یگذار م استیا سیه ین چند نظریاختالف ب
ن یـ د ایـ ه و تولیـ بـه ته  يمنـد  هعالقـ  ،ن موضوع به مطلب نپردازندینکه طرفیبه محض ا
  .ن موارد مورد توجه نخواهند بودیگر ایرود و د ین میز از بیآمارها ن
 ياز ابزارهـا  یکـ یعلـم آمـار   . است که از امروز به آن فکر کنند یکسان نده از آنِیآ
  .نده استیسازان آ میتصم يبرا يراهبرد
تنهـا مباحـث    نـه  ،موجـود  ةها و توان بـالقو  یستگیرغم تمام شا بهران یسفانه در اأمت

 ییا شناسـا یـ ز یـ روز ن يازهـا یبلکـه ن  ،ف نشـده اسـت  یـ آمار تعر ةشناسانه در حوز ندهیآ
  .شده استده نید یاز آنها تدارك درست یبخش موردا در یاند و  نشده

استفاده  منظور به ییها ها و پروژه تیانجام فعال يسو ش بهیل و گرایدر حال حاضر م
تـوان   ین مسـئله را مـ  ینمود ا. شود یشتر میروز ب روزبه ،مرتبط با آن يها لیاز آمار و تحل

، یعلوم ازجمله اقتصاد، پزشـک  یدر تمام... ها، مقاالت و  نامه انیها، پا پروژه بسیاري ازدر 
 يهـا  تیـ شتر از آمـار در فعال یب ةل به استفادین عالقه و میهم. افتی... و  یعلوم اجتماع

ن رشـته دارنـد   یـ از ا یکه اطالعات کم يباعث شده است که افراد یقاتیو تحق یپژوهش
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 وپردازنـد   ید آمـار مـ  یا تولیها و  لیبه انجام تحل ،ل گوناگونیز وارد عمل شده و به دالین
گـاه  ج اشـتباه و  ین علـم منجـر بـه نتـا    یشان از ایا یناکاف يمند داست که بهرهیناگفته پ
  .شود یوارونه م

آن  يهـا  لیـ ا تحلیـ د آمار و یز به تولین یمختلف يها و نهادها دستگاه ،گرید ياز سو
  .آمارها است يد بر علت ناکارآمدیمز اهیگز ین مسئله نیپردازند و ا یم

آمارهـا   ،ن رشـته یـ د ایاز اسـات  یکـ یر دو لبه بوده و به قول یک شمشیآمار همواره 
ر یل و تفسـ یاوقات افراد آن را به هر شکل که بخواهنـد تبـد   یگاه یند ولیگو یدروغ نم

در . شود ینسبت به صحت آمارها م یعموم ياعتماد یک بین امر منجر به یهم. کنند یم
ـ  يریآمارگ يها ج طرحیشرفته اعتماد به نتایپ يکشورها  ییبـاال  ۀن مـردم از درجـ  یدر ب

آن در مواقع  يریکارگ اد و بهیار زیت بسیشفاف ،ل آنیاز دال یکید یبرخوردار است که شا
ـ  یلیاوقـات تمـا   ین کشورها اگرچه گاهیمردم در ا. جا است مناسب و به بـا   يهمکـار  هب

ل عــدم ورود ســؤاالت و اطالعــات یــدل بــه یاطالعــات ندارنــد ولــ ئــۀراا ایــران و یآمــارگ
. سـت ین ياعتماد یاز ب یه ناشئن عدم ارایافراد، ا یشخص ۀطیبه ح يآمار ةشد درخواست
از  یعلم يقو يها رغم پشتوانه بهران، یتوسعه ازجمله ا جهان سوم و درحال يدر کشورها
جـاد  یالزم و ا يساز بجا از آمارها و عدم شفافنا ةل استفادیدل آمار، به ۀنیدر زم يبعد نظر

و حفظ اسـرار   یت حقوق شخصینان به رعایل عدم اطمیدل ان مردم جامعه بهیشک در م
آمـار و   يهـا  ياز نوع توانمنـد ... و  ی، اجتماعياقتصاد يها ن عدم شناخت نهادیو همچن

 ،گـر ید ياز سـو . شـود  ید، علم آمار مهجور واقع مـ کنتواند حل  ین رشته میکه ا یلئمسا
و  يآمـار  يهـا  در انجام پروژه ،ن دانش دارندیاز ا یدخالت افراد مختلف که اطالعات کم

به آمـار   يادیز هاي و اشکال ها اطالعات، باعث شده که اختالف ها و ل دادهیوتحل هیا تجزی
. اسـت آن ج ینتـا  مـورد  جاد شک و شبهه دریبر ا يگریل دیدل ،ن امریمنتسب شود و هم

ن آمـار  اد و محققـ یاز اسـات  یگروهـ  ،ن ناآشنا و نامرتبط با آماران و محققمسئوال کناردر 
 يرین علم جلـوگ یا یشدن مبان ي، از کاربرديرف بر بخش نظرص ۀیوجود دارند که با تک

  .افزاست خود مشکل ۀنوب ز بهین نیند که اکن یم
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کشـور اشـاره    ين آمـار یقوانپهلو بودن وو د یدگیچیتوان به پ ین موارد میبر ا عالوه
ـ  یگذاران هم بدون درنظـر گـرفتن جا   ن هنگام قانونیکرد که در ا  ينهادهـا  ۀگـاه و تجرب

اسـت کـه    ین مسئله اکنـون مـدت  یا. اند دهکر يکار و دوباره یر حواشیآنها را درگ ،يآمار
ن یـ ا در. به خـود گرفتـه اسـت    ییارویاوقات شکل رو یافته و گاهیش از گذشته نمود یب
 1387و مشـکالت   با نام قوانین آماري، ابهامـات ن گروه یاز هم يگرینه به گزارش دیزم

  .دیکنرجوع 
رمتخصـص در  یورود افـراد غ ) 1 یعنیکشور  ير مثلث مشکالت آماریبا توجه به تأث

د و یه اسـات یتک) 2صورت محقق  رنده و مسئول و چه بهیگ میصورت تصم نه چه بهین زمیا
ن یقـوان ) 3جامعـه و   يرشـفاف بـرا  یو غ ين نظـر یسنگ يها هن رشته بر جنبین اامحقق

د شـک و  یـ شتر بـه د یب ،که به آمار يا جامعه يگر، رویکدیناقض  گاهنامعلوم و دوپهلو و 
  شیبهبـود افـق پـ    يد برایشا. متصور بود یچندان روشن ةندیتوان آ ینگرد، نم یشبهه م

 ةن، اسـتفاد توسـط مسـئوال   نادرسـت از آمـار   یاسـ یس يها ز از استفادهیضمن پره ،يرو
ق یدق يآمارها ئۀ، تعهد به ارایقاتیو تحق يریگ میتصم يها آماردانان از اهل فن در بخش

 يسـاز  فرهنـگ  ،تـر  ه آمـار و از همـه مهـم   ئه و ارایمختلف در ته يو بدون دخالت نهادها
، هـدف  یبخش تخصصـ  تنها جامعه و نه یعموم يکه باورها یصورت در جامعه به يا شهیر
 يگـر یازجملـه مـوارد د  . شودران یآمار در ا ةندیت آیوضعموجب بهبود بتواند  ،ردیار گقر

  :توان به آن پرداخت عبارتند از یکه م
  ؛یلیآموزش آمار در سطوح مختلف تحص سازيروز بهبود و به. 1
 يکـاربرد  يهـا  یسـ ینو و برنامـه  یاطالعـات  يها و استفاده از بانک ITورود دانش . 2

 ؛یبه دروس دانشگاه يوترید کامپیجد

هـا،   ر حرفـه یآمار با سـا  يکاربرد يها شیدر گرا ویژه بهان یشتر دانشجویارتباط ب. 3
 ؛که آمار در آنها کاربرد دارد ییها ع و بخشیصنا

 ۀنـ یدر زم يشـان بـه همکـار   یب ایـ غمردم و جامعـه و تر  يباال بردن سواد آمار. 4
 ؛يآمار يها ها و طرح تیفعال
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بـا درنظـر گـرفتن وضـعیت     ها  کردن آمار در دستگاه ین و تخصصیقوان يبازنگر. 5
ل یـ دل بـه  ياقتصـاد  يآمارها مورد تنها در يت بانک مرکزیمأمور ،عنوان مثال به ،موجود
 يآمارهـا  مـورد  ران تنهـا در یـ ت مرکز آمار ایا مأموریتجربه و داشتن توان الزم و  ،سابقه
 ؛دنکه تداخل وظایف نداشته باش یصورت گر بهید ير نهادهایا سایو ... و  ی، ثبتیتیجمع

ک نهـاد  یـ به  تحرك و کم یفاتیک نهاد تشریت انجمن آمار از یر شکل و ماهییتغ. 6
 ؛ارکان مرتبط با آمار در سطوح مختلف یا و مرتبط با تمامیپو

هـا بـه اسـتفاده از آماردانـان در انجـام       ر رشـته ین سـا ان و محققب مسئوالیترغ. 7
 یو شخصـ  يبر برداشت فرد یمتک ا صرفاًیو  یرکارشناسینظرات غ ئۀها و عدم ارا تیفعال
 ؛آمار مورد در

ــطح تلقــ  . 8 ــردن س ــاال ب ــئوال یب ــن از مزاو درك مس ــار در   يای ــتفاده از آم اس
  .ها يریگ میتصم

ه و اسـاس  یـ شـرفت آمـار در کشـور کـه پا    یتوسعه و پ بهد بتوان یر شاین تفاسیبا ا
در مـورد   ينگـر  نـده ید توجه داشت کـه آ یبا .دوار بودیام ،شرفت کل کشور خواهد بودیپ

ن مهـم  یـ د و اکنن یکشور را بهتر تأم ةندیتواند آ یم ،آن دربارةح یصح يزیر آمار و برنامه
  .دست نخواهد آمد ن بهدانان و مسئوالآمار ينگر یجز با همت و علم
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