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ذجطًبهِ الىتطًٍیىی هطبٍضاى آهبضی

ضوبضُ  – 2زی 1391

آماران
سخه ايل
آهبض ثِ ػٌَاى یه هَضَع ػلوی ،اهطٍظُ زض توبم پژٍّصّبیی وِ هستلعم
خوغآٍضی زازُّب ٍ اًدبم استٌجبط ٍ ًتیدِگیطی ثِ ٍسیلِ تدعیِ ٍ تحلیل ایي
زازُّب ّستٌس ،وبضثطز ثسیبض زاضز.
اظ خولِ هْنتطیي اّساف آهبض ،هیتَاى استرطاج اعّالػبت اظ زازُّبی هَخَز ٍ
سپس تَلیس زاًص اظ آى اعّالػبت ضا شوط وطز .ثِ ّویي سجت اًتربة یه
هطبٍض آهبضی هٌبست ثطای اًدبم تحلیلّبی هَضز ًیبظ پژٍّصّب اظ اّویت

در شمارٌ  2آماران

ثبالیی ثطذَضزاض است .زاًطدَیبى ٍ هحممبى ثِ ٌّگبم اًتربة هطبٍض هؼیبضّبی

 سخه ايل

هرتلفی ضا هسًظط لطاض هیزٌّس وِ هتأسفبًِ هؼیبض ترصص هطبٍض آهبضی

 تصمیمگیری بر اساس آمار
 آمار ي بروامٍ ریسی
 سال  ،2013سال جُاوی
آمار

ًسجت ثِ هؼیبضّبیی ّوچَى لیوت اظ اّویت ووتطی ثطذَضزاض است ٍ زض
ثسیبضی اظ هَاضز ّویي اهط سجت هیضَز تب هحمك ثب ٍخَز صطف ّعیٌِ ٍ
ٍلت ثِ ًتبیح زلیك ،ػلوی ٍ هجتٌی ثط ٍالؼیت ًطسس.
وبضضٌبسبى غیط آهبضی ثِ زلیل ٍالف ًجَزى ثط ػلن آهبض ،هؼوَالً فطضیبت
آهبضی ٍ اّساف تحمیك ضا ثطای اًتربة ٍ اًدبم تحلیل آهبضی هٌبست زض ًظط
ًویگیطًس .ایي افطاز ثطای اّساف هطبثِ (ثسٍى زض ًظط گطفتي ضطایظ حبون ثط

تازٌَای آماران

هسئلِ) ًسرِّبیی یىسبى هیپیچٌس ٍ غبلجبً هطتىت اضتجبّبت ظیبزی

گطٍُ معادالت ساختاری زض

هیضًَس .اضتجبّبت ضایح زض لسوتّبی هرتلف تحمیك ،اظ خوغآٍضی اعالػبت

آهبضاى ضطٍع ثِ وبض وطزُ است.

ایي تین ثب ثْطُگیطی اظ اسبتیس ٍ
وبضضٌبسبى اضضس ضضتِ آهبض ٍ
هترصص زض هؼبزالت سبذتبضی،
تَاًبیی اضائِ هطبٍضُ ٍ تحلیل
هؼبزالت سبذتبضی ثب استفبزُ اظ
ًطمافعاضّبی  Lisrel ٍ Amosضا

تب تفسیط تحلیلّب هیتَاًٌس ضخ زٌّسً .وًَِای اظ ایي اضتجبّبت وِ تَسظ
افطاز غیط هترصص صَضت هیپصیطًس ضا هیتَاى ثِ زٍ ثرص تمسین وطز،
اضتجبّبت پیص اظ خوغآٍضی اعالػبت ٍ اضتجبّبت پس اظ خوغآٍضی اعالػبت.
ثطذی اظ ایي اضتجبّبت ػجبضتٌس اظ:
پیش از جمعآيری اطالعات
 عطاحی ًبهٌبست پطسطٌبهِ ،ثبػث هیضَز زازُّبی خوغآٍضی ضسُ

زاضز.

پبسرگَی ًیبظّبی پژٍّطی ًیست.
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آماران
 اًتربة عطح آهبضی ًبهٌبست ،ثبػث هیضَز زازُّبی خوغآٍضی ضسُ
ًوبیٌسُ هٌبسجی اظ خبهؼِ ًجَزُ ٍ یب زاضای ذغبی ظیبزی ثبضٌس.

اخبار

 خوغآٍضی اعالػبت ثب ذغبی ظیبز

سایت مشايران آماری آماران
راٌاوذازی شذ.

 زازُسبظی ثطای زستیبثی ثِ ًتبیح اظ پیص تؼییي ضسُ ٍ غیط ٍالؼی.
 اًساظُگیطی پبیبیی پطسطٌبهِ ثسٍى زض ًظط گطفتي اصَل وبض ٍ
استفبزُ ًبهٌبست اظ آلفبی وطًٍجبخ.

ثطای آضٌبیی ثیطتط ثب هطبٍضاى
آهبضی ّوىبض آهبضاىً ،حَُ زضیبفت
ذسهبت ٍ زیگط هغبلت هیتَاًیس
ثِ سبیت آهبضاى هطاخؼِ وٌیس.

پس از جمعآيری اطالعات
 استفبزُ اظ ضٍشّبی ًبهٌبست آهبضی
 ثِ ػٌَاى ًوًَِ

www.amaran.ir

 oاستفبزُ اظ چٌسیي ضگطسیَى تههتغیطُ ثِ خبی یه
ضگطسیَى چٌسهتغیطُ
 ػسم ثطضسی فطضیبت الظم ثطای اًدبم ّط تحلیل

کارگاٌَای آماران
یىی اظ اّساف اصلی آهبضاى اضائِ
صحیح ذسهبت آهبضی ٍ ثْجَز
ویفیت زض پژٍّصّبی ػلوی ٍ
صٌؼتی است .زض ایي ضاستب آهبضاى
آهبزُ ثطگعاضی خلسبتی ثِ هٌظَض
آضٌبیی وبضضٌبسبى ٍ هحممیي ثب
ضٍشّبی ترصصی آهبضی،
وبضثطزّبی ػلن آهبض زض صٌبیغ ٍ
تحمیمبت ٍ ثطضسی چبلصّبی
اًدبم ًبهٌبست تحلیلّبی آهبضی
است.

 ثِ ػٌَاى ًوًَِ
 oپصیطفتي ًتبیح تحلیل ٍاضیبًس پیص اظ ثطضسی ًطهبل
ثَزى زازُّب زض تحلیل ػبهلی
 oاستفبزُ اظ تحلیل سبذتبضی والسیه ثسٍى زض ًظط
گطفتي حدن ًوًَِ
هَاضز شوط ضسُ تٌْب هثبلّبیی اظ ایي اضتجبّبت ّستٌس .ثطذی اظ تحلیلّبی
اًدبم تحلیل آهبضی صحیح خع ثب ّوىبضی ٍ هطبٍضُ آهبضضٌبسبى هحمك
ًویضَز .تحلیلّبی ضایح آهبضی هبًٌس آظهَى  ٍ tیب ّوجستگی پیطسَى زاضای
ضطایظ ذبصی ثطای استفبزُ یب ػسم استفبزُ ّستٌس ٍ اوتفب وطزى ثِ ثطضسی
فطض ًطهبل ثَزى زازُّب هیتَاًس توبم تحلیل ضا ثِ گوطاّی ثىطبًس.

اگط ضوب ًیع ػاللِهٌس ثِ ثطگعاضی
ایي خلسبت ثطای گطٍُ ذَز
ّستیس ثِ آهبضاى اعالع زّیس.
request@amaran.ir
آهبضاى :تْطاىٍ -لٌده -زاًطگبُ ضْیس ثْطتی -هطوع ضضس ٍاحسّبی فٌبٍضی ٍ وبضآفطیٌیٍ -احس 22
تلفي 29933232 :الی  ،32زاذلی 113

پست الىتطًٍیىیinfo@amaran.ir :
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سال  2013سال جُاوی آمار
زض سبل خسیس هیالزیّ ،ط زستِ
اظ هطزم ثِ زًجبل چیع خسیسی
ّستٌس؛ ػسُای ثِ زًجبل ًسرِ
ً 2313طمافعاضّبی هَضز ًیبظ ذَز؛
ثطذی زیگط ،هٌتظط ًسرِ خسیس
ثبظیّبی وبهپیَتطی؛ ٍ ػسُای
هٌتظط هسل لجبسّبی سبل 2313
ّستٌس ٍ ...

ثب فطاضسیسى سبل  2313ثطذی
هغوئي هیضًَس وِ  2312پبیبى
خْبى ًجَزُ!
اهب اهسبل ثطای آهبضزاًبى،
آهبضضٌبسبى ٍ آهبضزٍستبى اظ
خٌجِ زیگطی اّویت زاضز.
هَسسِ ثیيالوللی آهبض ( The
International

statistical
 )Instituteسبل  2313ضا سبل

ثیيالوللی آهبض ًبمگصاضی وطزُ
است .ثسیٌَسیلِ ایي سبظهبى ثب
ّوىبضی سبظهبىّبی خْبًی ،اظ
عطیك ٍةسبیت
http://www.statistics2013.org

سؼی زض تطٍیح اّویت ػلن آهبض
زض هدبهغ ػلوی گستطزُتطی
هبًٌس وبضثطاى زازُّبی وست ٍ
ضسـبًــِّــب،
زٍلت،
وبض،
ســیبسـتگـصاضاى ،وبضفطهـبّـب،
زاًطدَیـبى ٍ ػوَم هطزم زاضز.

تصمیمگیری بر اساس آمار
زض ایي ًَضتبض ّسف ثیبى اّویت آهبض است؛ زض اصغالح ػبهیبًِ آهبض ضا ثِ
هؼٌبی ثجت ٍ ًوبیص اعالػبت ػسزی زض هَضز یه هَضَع هیزاًٌس ٍ اظ ًمغِ
ًظط ػلوی ،آهبض ثِ هدوَػِ ضٍشّبیی ثطای خوغآٍضی ،تٌظین ،ذالصِ وطزى
اعالػبت ػسزی ٍ غیط ػسزی ٍ اًدبم استٌجبط ٍ ًتیدِگیطی ثِ ٍسیلِی
تدعیِ ٍ تحلیل آًْب اعالق هیضَز؛ لصا ثِ عَض ذالصِ هیتَاى گفت آهبض ػلن
خوغآٍضی ،تلریص ،ضزُثٌسی ٍ اضظیبثی ًتبیحّ ،وطاُ ثب استٌجبط است .آهبض ثِ
ػٌَاى یه هَضَع ػلوی ،اهطٍظُ ضبهل هفبّین ٍ ضٍشّبیی است وِ زض توبم
پژٍّصّبیی وِ هستلعم خوغآٍضی زازُّب ثِ ٍسیلِ یه فطآیٌس آظهبیص ٍ
هطبّسُ ٍ اًدبم استٌجبط ٍ ًتیدِگیطی ثِ ٍسیلِ تدعیِ ٍ تحلیل ایي زازُّب
ّستٌس اّویت ثسیبض زاضًس .ػلن آهبض ّوبًٌس ّط ػلن زیگط ،زض ًتیدِ ًیبظّبی
ثطط ثَخَز آهسُ است؛ ظَْض سبظهبىّبی اختوبػی ٍ گستطش ضٍظافعٍى آًْب
یىی اظ ذصیصِّبی ثبضظ توسى ثططی است .ثسیْی است ّط سبظهبى اختوبػی
ثطای ًیل ثِ اّسافی عطاحی ضسُ ٍ ثب تَخِ ثِ سبذتبضش ًیبظهٌس ًَػی
هسیطیت است .خٌجِی اصلی هسیطیت تصوینگیطی است؛ ٍ اظ آًدبیی وِ
اعالػبت اسبس تصوینگیطی است؛ خٌجِای اظ سبظهبًسّی وِ فطآیٌس خطیبى
اعالػبت ضا ضطح هیزّس هَضز تَخِ ظیبزی لطاض هیگیطز .لعٍم ٍخَز هسیطیت
زض خبهؼِی اهطٍظی ٍ ًیبظ ثِ حدن اعالػبت ظیبز ثطای تصوینگیطی ٍ
تصوینسبظی ،تَسؼِی آهبض ضا ثِ اهطی ثسیْی تجسیل هیوٌس .ثِعَضیىِ اظ ًظط
هبّیت ػویكتط ،اظ ًظط هَضَع هَضز هغبلؼِ ٍسیغتط ٍ اظ ًظط ترصیص ٍ
هصطف هسثطاًِ هٌبثغ ،وبهلتط هیگطزز .یه زستَضالؼول ذَة ثطای اذص
تصوین اظ  93زضصس اعالػبت ٍ  13زضصس الْبم ٍ ثیٌص تطىیل هیضَز.
زض هَاضزی وِ تدطثِ ٍ اعالػبت ثِ هیعاى وبفی ّست اذص تصوین ثب اعویٌبى
صَضت هیپصیطز.
اعالػبت اسبسی ،سبذتبض اصلی ٍضؼیت تصوینگیطی ضا تطىیل هیزّس؛ ایي
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اعالػبت ضوي تطریص هسئلِ ٍ تؼییي ثسیلّب ثسست هیآیٌس .تصوینگیطی
ثب استفبزُ اظ اعالػبت ثِ ثطًبهِضیعی هیاًدبهس وِ فلسفِ ثطًبهِضیعی ثِ ػٌَاى

فیشر:
هطبٍضُ ثب یه آهبضزاى پس اظ
پبیبى یبفتي آظهبیص ،اغلت تٌْب
ضبهل زضذَاست اظ اٍ ثطای پیص
ثطزى آظهبیطی هطزُ است .اٍ
احتوبالً هیتَاًس ثگَیس وِ آظهبیص
ثِ چِ ػلت ًبثَز ضسُاست.

یه ًگطش ٍ یه ضاُ ظًسگی وِ هتضوي تؼْس ثِ ػول ثط هجٌبی اًسیطِ ،تفىط
آیٌسًُگط ٍ ػعم ضاسد ثِ ثطًبهِضیعی هٌظن ٍ هساٍم هیثبضس ،ثرص
اًفىبنًبپصیط هسیطیت است .استفبزُ اظ آهبض ٍ اعالػبت زض تحمیكّبی ػلوی ٍ
پژٍّصّب هسیط ضا ثِ تصوینگیطی هٌتح هیسبظز .آهبض خعء الیٌفه هسیطیت
هَثط ٍ وبضا هیثبضس هسیطیتی وِ ثط فؼبلیتّبی ّسفزاض توطوع زاضز .اوٌَى ثط
اسبس آهبض اوثط ثطًبهِضیعیّبی ظیطثٌبیی وطَضّب صَضت هیپصیطز .اهیس است
آهبض خبیگبُ ٍالؼی ذَز ضا زض ایطاى ثیبثس تب تأثیط ثسعایی زض ثطًبهِضیعیّب

ثطای زضیبفت فطم زضذَاست
ذسهبت وبفیست یه ایویل ثب
ػٌَاى «زضذَاست ذسهبت» ثِ
آزضس
request@amaran.ir

زاضتِ ثبضس.
مىبع :ذجطًبهِ اًدوي آهبض سبل ًَظزّن ضوبضُ پیبپی  23ظهستبى 1393
وًیسىذٌ :سپیسُ سطٍضوْط (وبضضٌبس آهبض هَسسِ پژٍّص ٍ ثطًبهِضیعی
آهَظش ػبلیٍ ،ظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی)

اضسبل وٌیس ٍ .یب ثِ سبیت آهبضاى
www.amaran.ir
ضفتِ ٍ اظ لسوت زضذَاست
ذسهبت فطم زضذَاست ذسهبت ضا
زضیبفت ٍ تىویل وطزُ ٍ ثطای هب
ایویل وٌیس.

ثطای زضیبفت هٌظن ذجطًبهِ
الىتطًٍیه هطبٍضاى آهبضی آماران
یه ایویل ثب ػٌَاى «ذجطًبهِ» ثِ
آزضس
info@amaran.ir
اضسبل وٌیس.
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