فـهرســت

سخن سردبیر
اعداد و ارقام از آغاز تاکنون جزء جدا ناشدنی زندگی بشر بوده اند .
آمار تحلیل داده ها یعنی تحلیل این اعداد و ارقام است و به ما کمک
می کند تا زبان اعداد را بفهمیم که درباره ی چه چیزی با ما سخن
می گویند .بعنوان مثال اعداد مربوط به زاد و ولد در یک جامعه به ما
می فهماند که جمعیت در حال افزایش است و این افزایش جمعیت
دارای فواید و ضررهایی است که باید به آنها توجه کرد .
در حالت کلی جامعه ای که افراد آن از ســواد آماری بهره مند بوده
و بتوانند در بهترین مسیر این سواد را بکار ببرند  ،در اکثر زمینه ها
جامعه ای موفق خواهد بود ; چون آمار دارای کاربردهای فراوانی در
اکثر زمینه های مهم همچون پزشکی و  ...است .
به تازگی جوامــع بین الملل به مهم و حیاتی بودن رشــته آمار در
پیشــرفت رو به جلو ملــت ها پی برده اند و حتی در ســال جهانی
آمار قرار بر این شــد که در آینــده نه چندان دور جایزه نوبل آماری
به شــخصی که خدمات ارزنده ای برای رشته آمار انجام داده است ،
بدهند .
این خبر برای کسانی که رشته آمار را برگزیده اند و در حال تحصیل
در آن هستند یا فارغ التحصیل شده اند خبر بسیار خوبی است البته
به شرطی که بتوانند خود و توانایی هایشان را در این رشته به اثبات
برسانند .
پس دانشجویان عزیز رشته آمار با جدیت به تالش خود ادامه دهید تا
به موفقیت های زیادی در این رشته برسید و باعث سربلندی کشور
عزیزمان شوید .
إن شاءاهلل!

________________
_______________
______________
_____________
نشریه علمی آمار
استاد مشاور :علیرضا شیروانی
سردبیر :طیبه سارانی مقدم
مدیر مسئول :امیر بامری
طراح :عادل صابری
ویراستار :علی سهرابزهی

هیئت تحریریه:
بهزاد بارانی
طیبه سارانی مقدم
آمنه سهرابزهی
امیر بامری
علی سهرابزهی
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آموزش و ادامه تحصیل

گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه آمار

معرفی رشته آمار
yy

علم آمار کاربرد علمي مباني رياضي براي
جمــع آوري ،تجزيه وتحليل و ارائه اطالعات
ارقامي مي باشد.
در تجارت و صنعت ،آمارگران نقش مهمي
را در کنترل کيفيت وايجاد و بهبود توليدات
ايفا مي کنند .به عنوان مثال در يک شرکت
خودرو ســازي به منظور تخمين زمان از کار
افتادن موتورهايي که در معرض شرايط آب
و هوايي نا مســاعد قرار مي گيرند ،آمارگران
آزمايشــاتي برنامه ريزي مي کنند و موتورها
را بــه صورت منفرد تــا از کار افتادن کامل،
تحت اين شيوه آزمايشي به کار مي اندازند .و
در شرکت هاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي،
آمارگران در ساخت بسته هاي نرم افزاري که
در تجزيــه و تحليل دقيقتر و مؤثرتر داده ها
کاربرد دارند همکاري ميکنند عالوه برتوليد
و آزمايــش محصوالت ،گروهــي ازآمارگران
در تصميــم گيري براي نــوع محصولي که
بايد ساخته شــود ،تعيين قيمت واينکه اين
محصوالت به چه کساني بايد فروخته شوند
دخيــل مي باشــند .آمارگــران همچنين با
تعيين خطرهاي احتمالي و ميزان بازگشــت
2
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و سودآوري سرمايه گزاريهاي خاص ،مديريت
سرمايه ها و بدهکاري ها را به عهده دارند.
شمار کثيري از آمارگران نيز توسط بخش
هاي دولتي اســتخدام مي شوند .ديگران در
بخشــهاي علمي ،محيط زيست و کشاورزي
کار مي کنند و ممکن است مقدار مواد آفت
کش موجود در آب آشاميدني ،گونه هاي در
معرض خطرکه در نواحي خاص زندگي مي
کنند و يا تعداد افرادي که به بيماري خاصي
مبتال هستند را تعيين کنند .گروه ديگري نيز
توسط بخشــهاي دفاع ملي به منظور تعيين
دقت ســاحهاي جديد و اســتراتژي هاي
دفاعي استخدام مي شوند.
از آنجايي که متخصصــان آمار در بخش
هاي مختلفي مشغول بکارند ،متخصصاني که
علم آمار را بکار مي برند غالبا" ســمت هاي
کاري متفاوتي دارند .به عنوان مثال فردي که
روشهاي آماري را در داده هاي اقتصادي بکار
مي برد با عنوان آمارگر علوم اقتصادي شناخته
مي شــود در حاليکه آمارگراني که در علوم

بهداشــت عمومي يا پزشکي مشغول بکارند
عنوان هاي متخصص آمار زيســتي ،زيست
سنج ويا همه گيرشناس (اپيدميولوژيست) را
به خود اختصاص مي دهند.
محيــط کار متخصصين آمــار معموال در
ســاعات منظم و در دفاتري راحت مشغول
بکارنــد .گروهي از آنان به منظوردادن کمک
مشــورتي در طرحهــاي تحقيقــي ،نظارت
و راه انــدازي مطالعات ،يا گــرد آوري داده
هاي آماري مســافرت ميکننــد .گروهي از
آنان مســئوليتهاي متنوعي را بر عهده دارند
ماننــد طراحي آزمايشــات يا انجــام کار در
موضع درجوامــع گوناگون.آمارگراني که در
دانشگاهها مشــغول به کارند ،کار آنها آميزه
اي ازمسؤوليتهاي آموزشي و تحقيقاتي است.

yyنویسنده

تدريــس و تحقيقــات در مراکــز آموزش
عالي نيز نيازمند درجه کارشناسي و ترجيحا
دکتراي آمــار ميباشــد .در بخش تحقيقات
صنعتي ،مدرک کارشناســي ارشــد و تجربه
کاري چند ساله از موارد مورد نياز براي شروع
به کار مي باشد.تنها پيش زمينه اي که براي
موفقيت در رشته آمار ضروري است ،داشتن
رياضيــات قو ي ميباشــد .از آنجائيکه رايانه
کاربرد وســيعي در امور آماري دارد ،داشتن
زمينه اي قوي د ر علم رايانه شــديدا توصيه
ميشود.
داشتن مدرک باالتر فرصت هاي پيشرفت
را فراهم مــي کند .دارندگان مــدارک فوق
ليســانس و دکتري معموال به شکل مستقل
قــادر به کار بوده و براي به عهده گرفتن امور
تحقيقاتي و ايجاد روش هاي آماري صالحيت
الزم را کســب کرده و يا بعد از چندين سال
تجربه در بخش هاي خاص ســمت مشــاور
آماري را بر عهده مي گيرند

در مرحله کارشناســی ارشد مجموعه آمار
شما میتوانید ســه گرایش از آزمون وزارت
علوم و یک گرایش از آزمون وزارت بهداشــت
را انتخاب کنید.
در مرحله کارشناسی ارشد رشته آمار شما
میتوانید چهار گرایش زیر را انتخاب کنید:
.1
.2
.3
.4

آمار ریاضی (نظری)
بیم سنجی
آمار اقتصادی و اجتماعی
آمار زیستی (زیر نظر وزارت بهداشت)

در جدول زیر در یک نگاه گرایشها و امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری بیان شده است.
نام گرایش

آمار
دکتری در
گرایش خود ریاضی

آمار
زیستی

بایو
اینفورمتیک

آمار ریاضی (نظری)

دارد

×

×

آمار اقتصادی و اجتماعی

ندارد

×

×

آمار بیمه (اکچواری)

ندارد

×

×

علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه

ندارد

×

×

آمار زیستی

دارد

×

×

معرفی گرایش های کارشناسی ارشد رشته آمار

گرایش آمار ریاضی در کارشناسی
ارشد آمار:
پرطرفدارترین گرایش کارشناســی ارشد
آمار ،آمار ریاضی است و این موضوع چندین
علت دارد:
 -گرایش آمار ریاضی بیشترین ظرفیت در

دوره کارشناسی ارشد را به خود اختصاص
میدهد.
 امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری درگرایش آمار ریاضی راحتتر است.
 آمار ریاضی ،گرایش مادر در رشــته آمارمیباشد.
نشریه محک
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 آمــار ریاضی تنها گرایشــی اســت کهدانشــگاههای پیام نور و آزاد اقدام به پذیرش
دانشجو میکند.
 در مقطع کارشناســی ارشــد آمار ،تنهاگرایشــی که به صورت مجازی امکان ادامه
تحصیــل در آن وجــود دارد ،گرایــش آمار
ریاضی می باشد.

در خصوص اصــل برنامه ریزی در عصر
اطالعات و ارتباطات ،مباحث زیادی عنوان
شده است؛ اما یکی از مهم ترین مسائل
در برنامه ریزی که خط مقدم دوران جوانی
را شکل می دهد ،برنامه ریزی برای ادامه
تحصیل ،در مقاطــع تحصیالت تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکترا) است.

گرایش آمار اقتصادی و اجتماعی در
کارشناسی ارشد آمار:
کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی
که از آن به عنوان آمار کاربردی یاد میشود،
گرایش دیگری اســت که دانشجویان کمتر
عالقه به آن نشــان میدهند .توصیه میشود
که دانشجویانی که از پایه ریاضی ضعیفتری
برخوردارند ،این گرایش را انتخاب کنند .تنها
تعداد معــدودی از دانشــگاهها گرایش آمار
اقتصادی اجتماعی را دارا میباشند (دانشگاه
شــهید بهشتی ،دانشــگاه عالمه) .همچنین
الزم به ذکر اســت که امــکان ادامه تحصیل
در مقطع دکتــری تحت این عنوان در ایران
امکانپذیر نیست.

عالقه ندارند پیشنهاد میشود که این رشته
را انتخاب کنند .به کسانی که سعی در گرفتن
مدرک به منظور وارد شــدن به بازار کار و به
خصوص شرکتهای بیمه را دارند ،پیشنهاد
میشود که در گرایش آمار بیمه ادامه تحصیل
دهند .همچنین الزم به ذکر است که امکان
ادامه تحصیل در مقطع دکتری تحت عنوان
آمار بیمه در ایران امکانپذیر نیست.
گرایش آمار زیستی در کارشناسی
ارشد آمار:
و گرایش کارشناسی ارشــد آمار زیستی
که بعد از آمار ریاضی بسیار پرطرفدار است،
میتواند مقصد دانشجویانی باشد که به آمار
کاربردی بخصوص در پزشــکی عالقمندند.
دانشــجویان آمار زیستی همانند دانشجویان
آمار ریاضی امــکان ادامه تحصیل در مقطع
دکتری را دارند .وزارت علوم (به طور محدود)
به صورت یکســال در میان اقدام به پذیرش
دانشــجو میکند که ظرفیــت آن به تعداد
انگشتان دســت نمی -رسد .وزارت بهداشت
هرســاله در کنکور خود کــه در خرداد ماه
برگزار میکند دانشجویانی در دانشکده علوم
پرشکی جذب میکند .الزم به ذکر است که
رشته آمار زیستی در آزمون وزارت علوم جزء
رشتههای ستاره دار میباشد.

منابع پیشنهادی دروس اصلی کارشناسی آمار و کاربردها:

ردیف

درس

منابع پیشنهادی

1

مبانی احتمال

)1آمار و احتمال مقدماتی/جواد بهبودیان)2مفاهیم و روش های آماری/باتاچاریا

2

احتمال 1و2

)1مبانی احتمال/سعید قهرمانی  )2مقدمه ای بر نظریه آمار /الكساندر م.مود

3

روش های آماری

آمار و احتمال مقدماتی/جواد بهبودیان

4

آمار ریاضی 1و2

مبانی آمارریاضی/احمد پارسیان

5

نمونه گیری1

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن جلد اول/علی عمیدی

6

نمونه گیری2

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن جلد دوم/علی عمیدی

7

رگرسیون1

)1رگرسیون خطی کاربردی /عبدالرضا بازرگان الری)2مقدمه ای بر تحلیل
رگرسیون خطی/منت گمری

گرایش آمار بیمــه (اکچواری) و
علوم محاسبات و برنامهریزی بیمه در
کارشناسی ارشد آمار:
کارشناسی ارشد آمار بیمه نیز همانند آمار
کاربردی گرایشی است که دانشجویان کمتر
رغبت دارند تا این رشــته را انتخاب نمایند
و به دانشــجویانی که به دروس محض آمار
4
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داستان پر فراز و نشیب آمار مطالعه در ایران

6
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مسئله آمار در كشــور ما مسئله مناقشه
برانگيــزي اســت و كمتر پيــش ميآيد كه
مسئولين امر در اين زمينه توافق نظر داشته
باشــند .این عدم توافق نظر معموال در مورد
آمارهایی پیش میآید که روشــهای دقیق و
ثابتی برای دسترسی به آن در کشور ما وجود
ندارد .یکی از مناقشه برانگیزترین آمارهایی
که هرسال باعث حرفو حدیث بسیار میشود
آمار مطالعه است .که مخصوصا با کشورهای
پیشرفته مقایسه میشود و باعث رنج برخی
و خنده برخی دیگر میشــود .گاهی به نظر
میرسد اعداد این آمار برای مسئولین مهمتر
از کتابخوان بودن یا نبودن مردم است و بعضا
تالشهایی دیدهمیشود که این آمار به اشکال
مختلف جالب توجه و رو به رشد باشد.
گفته میشــود در ایران برای اولین بار در
سال  79آمار سرانه مطالعه برآورد شد .نتیجه
این آمارگیری که با بررسی  28استان کشور و
توسط مرکز پژوهشهای فرهنگی وزارت ارشاد
اسالمی انجام شد  7دقیقه مطالعه در روز بود.
غير از اين آمار ،سال  83نيز آمار مجزایی
براي تعيين ســرانه مطالعه تهرانيها گرفته
شــد .این آمار که در همان ســال توســط
خبرگزاري فارس منتشــر شد نشان میداد
40درصد تهرانيها روزانه يك تا دو ســاعت
مطالعه ميكنند.
آمارهای ضد و نقیضی که طی این چندسال
اعالم میشد و به دنبال آن مجادالت بسیاری
که بین مســوالن فرهنگــی درگرفت باعث
شــد تا در ســال  ۸۷وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی سرانه مطالعه ايرانيها را در قالب يك
آمارگيري در دستور كار خود قرار دهد.
در ايــن آمــار از حدود يك هــزار نفر از
ســاكنان تهران و از مناطــق گوناگون که بر
اساس مدل نمونهگیری تصادفی انتخاب شده
بودند در زمينه ميزان خريد كتاب و مطالعه
سؤاالتي پرسیدهشده.
يكي از كارشناســان ارشــد پژوهشــگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات تأكيد ميكند عمل
به روشي غير از اين روش ،علمي نيست.
این مركز بخشي از نتايج آماري خود را در
اختيار خبرگزاري فارس قرار داد كه نشــان
ميداد  4/66درصد از شهروندان منطقه 15
و  23درصد از شهروندان منطقه يك ماهانه
هيچ كتابي نميخرند .از ســوي ديگر طبق
اين نظرســنجي 5/44 ،درصد از شهروندان
منطقه يك تهران ماهانــه بيش از  10هزار
تومــان كتاب ميخرند ،در حالي كه اين آمار

در منطقه  15تنها  4/3درصد است.
از سوي ديگر محمدحسين صفار هرندي
وزير فرهنگ وقت شهريورماه  ۸۷در مراسم
تجليل از خادمان كتابخانهها گفته بود بيش
از نيمي از مردم تهران روزانه يك ســاعت و
بخشــي از ساكنان اين شــهر نيز روزانه نيم
ســاعت كتاب ميخوانند؛ همچنين به گفته
وي در مناطق ديگري از تهران ميزان مطالعه
كمتر از  15دقيقه است.
اما در آبانماه همان سال وي با اعالم اين
كه آمار مطالعه  30درصد افزايش يافته ،گفت:
اگر آمار ارائه شــده طي ساليان پيش صحيح
بوده باشــد ،رشد چشــمگيري در گسترش
فرهنگ كتابخواني به دست آوردهايم واين امر
نشــان ميدهد كه اقبال به كتاب ،از گذشته
بيشتر شده است...
سال بعد ،واعظی رئیس نهاد کتابخانههای
عمومی سراسر کشــور گفت :سرانه مطالعه
کتاب در ســال  89به  18دقیقه و  47ثانیه
در روز ارتقــاء یافت  .وی با بیان اینکه برخی
از افراد و مسئوالن از آمار دو دقیقه ای برای
سرانه کتابخوانی سخن می گویند گفت  :این
امار مربوط به شهرهای کشور و  37سال قبل
بود کــه آنوقت  65درصد جامعه بی ســواد
بودند .
وی گفت  :اخرین آمار سرانه مطالعه قران
و ادعیه هم در روز  20دقیقه اســت .رئیس
نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود :سرانه
مطالعه روزنامه در سه سال اخیر کاهش یافته
بطوریکه از  44دقیقه به  24دقیقه رســیده
است.
این آمار درســت یا نادرست نمیتواند این
مســئله را حل کند که در کشــور ما سطح
مطالعه عمومی بسیار پایین است .این مسئله

را پیش از هرچیــز میتوان در تیتراژ کتابها،
عملکرد چاپخانه و مخصوصا در مصرف سرانه
کاغذ تحریر به وضوح مشــاهدهکرد .مصرف
سرانه کاغذ تحریر هر ایرانی با احتساب کاغذ
کتابهای درسی حدود  9.7کیلوگرم است .با
فرض اینکه همه کاغذ تحریر مصرفی تبدیل
به کتاب شــوند و همه ایــن کتابها که اکثرا
با تیتــراژی بین  1100الی  3000نســخه
چاپ میشوند ،به فروش برسند این درحالی
است که کشورهایی که تیتراژ کتابهایشان به
صورت متوسط  20هزار نسخه است و مصرف
سرانه کاغذ تحریرشان به صورت میانگین 17
کیلوگرم برای هرفرد اســت در نهایت اعالم
میکنند که سرانه مطالعه در کشورشان بین
 50الی  90دقیقه است.
همانطور که میدانیم امروزه بیان آمار و
ارقام در گزارشها باعث افزایش اعتبار کالم
بوده .طبق بررسیهای بعمل آمده توسط یکی
از معتبرترین دانشــگاههای دنیا ،تعداد افراد
عالقهمند به مباحث و گزارشهای آماری در
دهههای اخیر به میزان  100درصد افزایش
داشته است .این در حالی است که علم آمار
نیز از رشد باالیی در این دوره زمانی برخوردار
بوده و نشــان از اقبال مردم و متخصصین به
این علم دارد.
چنیــن مقایســهای در ایران نیــز نتایج
مشــابهی را ارائه مینماید .با توجه به نمودار
زیر مشخص است که با افزایش میزان سواد
عمومی ،توجه به آمار و ارقام نیز رشــد یافته
اســت و همینطور این توجه باعث افزایش
میزان اطالع و سواد عمومی نیز شده است.
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ســواد آماري بر تصميم گيريها با استفاده
از آمار به عنوان سند و مدرک متمرکز شده
است ،همانگونه که سوادخواندن و نوشتن بر
استفاده از کلمات متمرکز شده است.
ســواد آماري به ما کمک مي کند تا داده
هاي زندگي خود را به اطالعاتي قابل اعتماد و
درست تبديل کنيم و توسط آن برنامه ريزي
صحيحي در زندگي داشته باشيم
یک آماری موفق کسی است که به همان
خوبی که ریاضی و آمار را مطالعه می کند،
با علومی مانند اقتصاد ،مدیریت ،کامپیوتر،
بازاریابی و ادبیات نوشتاری نیز در حد لزوم
آشنا باشد .برخورداری از فنون برقراری
روابط عمومی یک آماری را کمک می کند تا
به عنوان مثال نتایج آماری به دست آمده از
یک تحقیق پیرامون اوضاع سهام را برای
یک سهامدار توضیح دهد.

سواد آماری چیست؟
از نظر اچ.جی ولز ،روزی فرا خواهد رسید که تفکر آماری همچون خواندن و نوشتن ضرورت مییابد .و اآلن
آنروز فرارسیده است .ما روزانه در ارتباط با ارقام و اطالعات هستیم .بسیاری از عناوین خبری ،به طور منظم
گزارشات آماری شامل مطالب زیر هستند.

با ســواد آماري کسي اســت که عالوه بر
اســتفاده صحيح از اطالعــات پيرامون خود
بتواند اطالعات صحيح را از اطالعات نادرست
تشخيص دهد .
سواد آماری یک توانایی/قابلیت است:
توانایــی فکر کــردن منتقدانــه درمورد
اســتداللها با به کار بردن آمار به عنوان سند
یا مدرک و قابلیت خواندن و تفسیر داده ها،
قابلیت فهم آنچه که خوانده می شود.

 توانایی فهم و تفسیر آمارهایی که هر فرددر زندگی روزمره با آنها سروکار دارد.
 توانایی اســتفاده صحیح از آمار توسطهمه افراد جامعه
سواد آماری بر تصمیم گیریها با استفاده
از آمار به عنوان سند و مدرک متمرکز شده
است ،همانگونه که سوادخواندن و نوشتن بر
اســتفاده از کلمات به عنوان مدرک متمرکز
شده اســت .ســواد آماری بیشــتر درمورد
سوواالت است تا جوابها .سوادآماری جوابهای
زیــادی نــدارد .اما می تواند کمــک کند تا
ســواالت بهتری پرسش شــود و در نتیجه
تصمیمها و قضاوتهای بهتری صورت گیرد.
ســواد آماری یک هنر است ،هنر تصمیم
گرفتــن و قضــاوت کــردن تحت شــرایط
نامطمئن.
با سواد آماری
با سواد آماری کســی است که قادر باشد
تفــاوت بین رابطه معمولــی و رابطه علت و
معلولی را از یکدیگر تشخیص دهد .
او کسی است که وقتی با جمالتی همانند
جمالت زیر روبرو می شــود ،درست یا غلط
بودن جملــه دوم را مدرکی مســتند برای
درست یا غلط بودن جمله سوم نداند:
جمله اول :افرادی که وزن بیشتری دارند
بلندقد تر از افرادی هستند که وزن کمتری
دارند
جمله دوم :وزن یک رابطه مثبت با قد دارد
جمله سوم :اگر شما وزن بیشتری بدست
آورید ،انتظار می رود کــه قدتان نیز بلندتر

شود
واضح است که برای بزرگساالن جمله سوم
غلط است .اما نمی توان نتیجه گرفت که اگر
جمله سوم غلط باشد آنگاه جمله دوم نیز غلط
خواهد بود .درســتی جمله دوم مدرکی است
برای درستی جمله ســوم ،اما درستی جمله
دوم برای اثبات درســتی جمله ســوم کافی
نیست
با ســواد آماری کسی است که قادر باشد
تفــاوت بین عبارت "نســبت دادنــی" را از
عبارت "نسبت داده شده" تشخیص دهد.
مثال90 :درصد خودکشی ها را افراد متاهل
مرتکب می شــوند .این آمــار به افراد متاهل
نســبت داده شده اســت ،اما این بدین معنا
نیســت که اگر افراد ازدواج نکنند این نسبت
کاهش خواهد یافت.
با سواد آماری کسی است که فرق آماری
که بر اساس نمونه به دست آمده را از پارامتر
جمعیت تشخیص دهد.
باســواد آماری کســی اســت که بتواند
برداشــت درستی از درصدها ،میزان ها و نرخ
ها داشته باشد.
مثال :درصد راننده ها در میان زنان همانند
درصد راننده هایی که زن هســتند ،نیست.
درصــد بیمارانی که نتیجــه آزمایش آنها در
مورد نوعی بیماری مثبت است همانند درصد
افرادی که نتیجه آزمایش مثبت دارند و بیمار
هستند ،نیست.

تخلفات رانندگی طی پنج سال اخیر  ۲۵درصد افزایش یافته است .از هر پنج ازدواج ،یکی منجر به طالق
میشود.
آمارها داستانهای جالبی به ما میگویند که به کمک آنها میتوانیم جهان را بهتر درک کنیم .آنها
نشاندهندهی تغییرات هستند .از طریق آن میتوان مقایسههای مهم و قابل فهمی انجام داد .برای آن
که قضاوتهای درستی داشته باشیم الزم است از بهترین و دقیقترین دانش برای اهداف پژوهشی و
برنامهریزی و تصمیمگیری برخوردار شویم.

سواد آماری
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عجب چیزیه ها

فقط یک سوم دانشآموزان رشته تجربی وارد دانشگاه میشوند
yy

با این که دانشآموزان دبیرســتانی برای
ادامه تحصیل شش انتخاب دارند (رشتههای
ریاضی ،تجربی ،انسانی ،معارف اسالمی ،فنی
و حرفهای ،کاردانش) ولی بیشترشان دست
روی دو رشــته میگذارند؛ اول ریاضی و اگر
نشــد تجربی ،بیآنکه بدانند مدتهاســت
پزشکان و مهندســان بیکار ترجیح دادهاند
قید رشته دانشگاهی را بزنند و دنبال شغلی
دیگر با آیندهای بهتر بروند .آمارهای رسمی
که میزان گرایش دانشآموزان دبیرســتانی
شاخه نظری به رشتههای تحصیلی را روایت
میکنــد ،قابل تامــل اســت و بخوبی تورم
دانشآموز در رشــته تجربی را نشان میدهد
که اگر کســی واقعبینانه بــه آن نگاه کند از
10
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آینده این تعداد نیروی انسانی که به احتمال
زیاد تالشهایشان به نتیجه دلخواه نمیرسد،
نگران میشود .که در آن باز هم رشته تجربی
در صدر رشتههای پرطرفدار قرار میگیرد.
البتــه علی افشــانی ،مدیــرکل آموزش
متوســطه نظری وزارت آمــوزش و پرورش
تاکید میکند اصالح این وضع از مهر امسال
آغاز میشــود و تا زمانی که میان رشتههای
نظــری دبیرســتانی تعادل منطقــی برقرار
شــود ،ادامه مییابد .در واقع این گفتهها به
برنامه آموزش و پرورش و تکلیف قانونی این
وزارتخانه برای اجرای طرح توازن رشتههای
تحصیلی اشــاره دارد که الزمــه آن کاهش
ورود به رشــته تجربی و افزایش تقاضا برای

رشتههای ریاضی و انسانی است.
چرا گرفتار تجربی شدیم؟
اگر امروز رشته تجربی یک رشته تحصیلی
متورم اســت و تراکم دانشآموز در آن زیاد،
محصول کار امروز و دیروز نیســت بلکه یک
فرهنگ نادرســت در طول سالهای متوالی
مســبب این وضع بوده است؛ همان فرهنگی
که در چهــره هر کودک ،پزشــک آینده را
میبیند ،بیآنکه بداند این کودک اســتعداد
و توان رسیدن به آن نقطه را دارد یا خیر.مثال
یک تعمیرکار دستگاههای پزشکی درآمدش
چند برابر یک پزشک است.

هر کســی را بهر کاری ساختند فقط یک
ضربالمثــل نیســت ،بلکه واقعیتی اســت
که در بیشــتر موارد نادیده گرفته میشــود.
دانشآموزانی که قصد ورود به رشــته ریاضی
را دارند بایــد در درسهای ریاضی ،فیزیک و
شیمی قوی باشــند و ضمن داشتن عالقه به
این دروس ،توانایی یادگیری مطالب آن را نیز
داشته باشــند .به طور معمول ،دانشآموزانی
که بهره هوشــی باال و ســرعت عمل ذهنی
خوبی دارند ،همچنین قدرت تجزیه و تحلیل
و تجســم اجســام فضایی را دارند در رشته
ریاضی موفقیت بیشتری کسب میکنند.
شــرط ورود به رشــته تجربی نیز داشتن
عالقه و استعداد در درسهای ریاضی ،شیمی
و علوم زیستی است ،بویژه این رشته مناسب
کسانی است که به ساختمان بدن موجودات
زنــده عالقه دارنــد و از مطالعه در طبیعت و
انجــام آزمایشهای گوناگــون لذت میبرند؛
البته یادگیری مطالب زیستشناســی نیاز به
حافظه قوی دارد و واضح است دانشآموزانی
که حافظهای ضعیف دارند ،نمیتوانند در این
رشته موفق باشند .افراد عالقهمند به ادبیات،
تاریــخ ،جغرافیا ،فلســفه و علــوم اجتماعی
نیــز بهتریــن گزینهها برای ورود به رشــته
علوم انسانی هســتند؛ البته به این شرط که
حافظهای قوی داشــته باشند چون برخالف
تصور همگانی ،موفق شــدن در رشــته علوم
انســانی توان ذهنــی باالیــی میخواهد که
عالقهمنــدی به مطالعه در مســائل مختلف
مربوط به انسان شرط الزم آن است.
چی فکر میکردیم ،چی شد؟
رضا هم چند سالی است که درس و تحصیل
را رهــا کرده و پس از اخذ مدرک در رشــته
ریاضی محض به کار آزاد رو آورده و میگوید:
پس از پایان تحصیالت به مراکز مختلفی برای
کار مراجعه کردم و چون رشــته تحصیلیام

چه کسی برای چه رشتهای مناسب است؟!!
حتما بخونید ...
yy

ریاضی اســت ،بیشتر ســرو کار این رشته با
مدرسه و تدریس است .از همین رو تعداد فارغ
التحصیالن این رشــته بسیار بیشتر از تعداد
مورد نیاز در مدارس و دبیرستانهاست ،چرا
که دبیران و معلمان خاص این رشته در نظام
آموزشی فعال هستند.
وی میگوید :در نتیجه من هم پس از پایان
تحصیالت مدت دو ســال بیکار بودم .سپس
بعد از مدتی افسردگی و در به دری با یکی از
دوســتانم که او هم فارغالتحصیل رشته علوم
اجتماعی اســت ،اما از برقکشــی ساختمان
سررشته دارد ،در شرکتی مشغول به این کار
شدیم.
او میگوید :در حال حاضر من اکثر مباحث
مربوط به رشته تحصیلیام را فراموش کردهام
و خیلــی وقتیها با خودم فکــر میکنم ،آن
همه وقتی که صرف درس خواندن کردم ،چه
نتیجهای داشت و آن همه شوق و اشتیاق چه
شد؟
رضــا میافزاید :اگر از همــان ابتدا وقت و
انرژیام را صرف کسب مهارت در برق کشی
ســاختمان میکردم ،االن نه افسوس گذشته
را میخوردم و نــه از بی تجربگی خودم رنج
میبردم.
آیدا ،فــارغ التحصیل رشــته شــیمی از
دانشــگاه آزاد است ،او که پس از مدتها این
در و آن در زدن بــرای کار ســرانجام مجبور
شــد به خانهداری رضایت دهد ،معتقد است:
با توجه به این که من در دانشگاه آزاد تحصیل
کردهام ،طبیعتا هزینه بســیار گزافی رابرای
تحصیل متحمل شــدم که البته این پرداخت
هزینه برعهده خانوادهام بود ،چرا که من منبع
درآمدی نداشتم ،اما سرانجام پس از گذشت
 ۷سال و فارغلتحصیل شدن ،جلوه جدیدی از
زندگی به رویم نیشخند زد که هرگز تصورش
را هم نمیکردم .به قول قدیمیها «چی فکر
میکردیم ،چی شد؟!»

اما خانم احمدی کارشــناس ارشد جامعه
شناسی حرفهای جالبی دارد ،او در گفتوگو
با ایســنا ،میگوید :متناســب نبودن رشته
تحصیلی بــا نیاز بازار کار یکــی از معضالت
الینحلی اســت کــه گریبانگیر بســیاری از
فارغالتحصیالن دانشگاهی شده است.
وی میگوید :متاســفانه در حال حاضر در
جامعهی ما عالوه بر معضل بیکاری خیلی از
افراد بدون توجه به عالقه ،مهارت و تحصیالت
خود در شغلها و سمتهایی فعالیت میکنند
که تخصصی در آن ندارند که این ریشــه در
سیســتم بیمار مدیریتی جامعــه دارد ،چون
وحشت از بیکاری ،احساس بیهودگی و مهمتر
از آن پارتــی بازی ،افــراد را وادار میکند به
کارهایی بپردازند که هیــچ عالقه یا مهارتی
در آن ندارند ،در نتیجــهیاین بیانگیزگی،
بازدهی کار پایین میآیــد و باعث نارضایتی
افراد از کارشان میشود.
احمــدی میافزاید :زمانی کــه والدین در
هنگام نامگذاری فرزندشــان پســوند دکتر و
مهنــدس هم برای او پیــدا میکنند و فرزند
خردسال خود را با پسوند دکتر و مهندس صدا
میکننــد و از همان ابتدا که کودکی زبان باز
میکند به فرزندانشان دیکته میکنند که اگر
میخواهی در این جامعه به جایگاهی برســی
و احترامی در میان مردم داشته باشی باید به
دانشــگاه بروی و تا میشود مدرک به دست
آوری.
وی ادامــه می دهــد :همین امــر باعث
میشود که کودکان از همان سالهای ابتدای
تحصیل ،به دنبــال گرفتن نمره و مدرک باال
و باالتر باشــند تا آنجا که امروزه هدف غالب
دانشآموزان از درس خواندن ،گذشتن از سد
کنکور و قبولی در دانشــگا ه است آن هم در
هر رشتهای و هر جا .تنها کافی است دانشگاه
باشــد و مدرک هم بدهد کــه البته این آرزو
نیز به مدد رشــد انواع دانشگاههای دولتی و
نشریه محک
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خصوصــی ،حضوری و غیرحضــوری دور از
دسترس نیست.
ن چه
این جامعه شــناس میافزاید :بنابرای 
به واسطه چشــم و همچشمی چه به خاطر
ارتقای شغلی یا به هر دلیل دیگری ،خیلیها
دنبال فوق لیســانس و دکترا هستند و اغلب
بیآن کــه توجهی به عالیق ،اســتعدادها و
تواناییهایشان داشته باشند و فقط با توجه به
شــرایط کاری یا میزان قبولی ،رشته انتخاب
میکنند.

دانشــجویان جدی گرفته نمی شود و به نظر
می رسد دلیل این امر عدم آشنایی دانشجویان
با ضرورت آمادگی شغلی در دوران دانشجویی
و عــدم اطالع از نقش حیاتــی کارورزی در
آمادگی شغلی باشــد.احمدی ادامه میدهد:
هرچند در دنیای امروز ،داشتن مدارک علمی
و دانشگاهی یک نیاز اساسی است ،اما کسب
مهارتهای الزم و به روز و تخصص در زمینه
حرفه مورد نظر چیزی نیست که بشود آن را
نادیده گرفت.

وی می گویــد :متاســفانه کارآموزی در
سیستم آموزش عالی ایران ،چندان از سوی

ســرانجام آن آینده از راه رســید ،دوران
تحصیل به پایان رســید و حاال او یک آقای

دکتر واقعی است ،اما هیچ کس قدر زحمات
او را نمیداند .دنیــای کارها بیرحمانه او را
رد میکنــد و جایی برای او ندارد .دســتانی
که میتوانست در درمان بیماران یاری رسان
باشد .بی یاور مانده بودند و بیکار! لقب «آقای
دکتر» که روزی برای او شــیرین ترین واژه
بود ،این روزها مانند پتک توی سرش کوبیده
میشــود ،با حقیقتی تلخ دست و پنجه نرم
میکند ،مسافرکشــی در خیابانهای شلوغ
شهر خیلی بهتر از بیکاری است ،اما حاال باید
به فکر تهیه پول برای خرید ماشین باشد ،به
این امید که شاید اوضاع بازار کار بهبود پیدا
کند و هر کسبی سرجای خودش قرارگیرد.

 7پیشنهاد برای کار دانشجویی
yy

برخی بر این اعتقادند که دانشجویی یک
شغل تمام وقت است و دانشجویان می بایست
تمام فرصت خود راصرف تحصیل کنند دقیقا
به همین خاطر است که بسیاری از بانک ها
و شرکت های دولتی از استخدام دانشجویان
منع شده اند.
به گــزارش امــا حقیقت این اســت که
هزینه تحصیل بسیار باالست مخصوصا اگر
دانشــجوی غیر بومی باشــی هزینه مسکن،
خوراک،پوشــاک ،رفت و آمد و ...سر به فلک
می کشد.
کار دولتــی هم که ممنوع! اگــر خانواده
متوسطی البته از نظر ســطح درآمد داشته
باشید بایک حساب سرانگشتی می فهمی که
دانشجویی شغل تمام وقتت نخواهد بود و باید
به سراغ کسب و کار بروی  ،کار دانشجویی.
اما قبل از شــروع کار می بایســت به این
نکات توجه کرد:
 .1کار مرتبط
شاید در نظر اول پیدا کردن شغل مرتبط با
رشته تحصیلی تان به نظر رویا پردازانه باشد
اما خیلی ها هســتند که این روزها کارهای
نیمه وقت و حتی ســطح پایین اما مرتبط با
رشته شغلی شان انجام می دهند.
دانشــجویان پزشــکی کــه دســتیاری
استادانشــان را مــی کنند ،روانشناســان و
مددکارانــی که با نصف دســتمزد در مراکز
درمانی مشغول کارند ،حتی تدریس دروس
پایه رشــته تحصیلی تان بهتر از انجام دادن
کارهای غیر مرتبط است.
 .2آمار گیری
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اشتباه برداشت نکنید منظور از آمار گیری
مشارکت در پژوهش های میدانی و تحقیقاتی
مثل نظر سنجی است که اگرچه کار سختی
است اما به دانشــجویان به ویژه دانشجویان
رشته ای علوم انسانی کمک می کند در بطن
جامعه حاضر باشند.
 .3کار در دانشگاه
ســاعتیهزارو200تومان بــرای مقطــع
کارشناسی و ســاعتیهزارو500تومان برای
مقطع ارشد و دکترا .این مبلغ قرارداد معاونت
دانشــجویی دانشگاهها با دانشــجویان برای
کار دانشــجویی است .برای تمامی واحدهای
پژوهشــی ،فرهنگی ،خدمات دانشجویی و...
نیاز به نیروی کار وجود دارد که دانشــگاهها
تحت عنوان کار دانشــجویی ،از دانشجویان
برای انجام این کارها استفاده میکنند.
دانشــجویان در این کارها مســوول واحد
تکثیر میشوند ،در کتابخانه مسوول تحویل
کتاب میشوند و در کمیته پژوهشی وظایف
نشریه را برعهده میگیرند.
دانشــجویان در تمامی واحدهای دانشگاه
که نیاز به کمک دارند مشغول بهکار میشوند.
.4پله پله
دنبال میز مدیریتی نباشید کار دانشجویی
از اســمش مشــخص اســت کار نیم وقتی
اســت که معموال درآمد خیلی باالیی ندارد
اما همیشــه برای پیشــرفت پله خوبی است
بســیاری از دانشــجویان پس از اتمام دوره
تحصیل در مراکزی که در آنها کارورزی کرده
اند و یا برای کار دانشجویی مراجعه کرده اند
استخدام شده اند.

.5کار رایگان
برخی کارهــا در دوره دانشــجویی برای
کســب تجربه و مهارت در کار آنقدر الزم اند
که حتی باید بــرای کار رایگان هم داوطلب
شوید!
چرا که نه؟
یکی از نیازها و در خواســت های اساسی
کارفرمایان در دنیای امروز سابقه کاری است،
از ســوی دیگر بســیاری از نکات کلیدی در
مورد کار را در دانشگاه نمی توان آموخت پس
اگر این امکان برای شما فراهم شد که حتی
بــه صورت رایگان بــرای مراکز مهم و اصلی
مرتبط با تحصیلتان کار کنید شک به دلتان
راه ندهید و رزومه کاری تان را رنگین کنید.
.6گول نخورید
برخــی از ســودجویان با اســتفاده از نام
کار دانشــجویی اقدام به بیگاری کشــیدن
از عالقمنــدان بــه کار مــی کننــد .حتی
کالهبرداری هایی هم با این عنوان مشاهده
شــده پس قبل از مراجعه به هر مکانی برای
استخدام و گرفتن کار دانشجویی نهایت دقت
خود را به کار ببرید.
 .7کار عار نیست
در آخر باید به این نکته اشاره کنیم دوران
دانشــجویی دوران گذار است .اگر واقعا باید
کار کنید به پرســتیژ و جایگاه اجتماعی کار
چندان اهمیت ندهید.
آنچه مهم است آن است که از راه درست
کسب درآمد کنید منشــی گری ،بازاریابی ،
رانندگی و حتی پیک موتوری مهم این است
که در پناه حق سربلند باشید.
نشریه محک

13

محک

با وجود اینکه نزدیک به  70درصد
از سطح زمین را آب فرا گرفته است
ولی «بحران آب» در بسیاری از
کشورهای جهان از جمله کشورهای
واقع در کمربند خشک زمین مثل
ایران ،روز به روز ابعاد پیچیده تری
به خود می گیرد.
«جنگ آینده جنگ آب است»؛ «در
جهان حدود یک میلیارد نفر به آب
آشامیدنی سالم دسترسی ندارند»؛
«روزانه  50هزار نفر در جهان بر
اثر مصرف آب غیر بهداشتی جان
خود را از دست می دهند»؛ «تا
سال  2050میالدی بیش از نیمی
از کشور ها در سراسر دنیا در تامین
آب آشامیدنی مورد نیاز خود با بحران
روبرو خواهند شد»؛ تمام این جمله
های هشدار دهنده ،بیانگر آن هستند
که بحرانی جدی با نام «بحران آب»
در حال گسترش و پیچیده تر شدن
است.

بحران آب

هشداری که باید جدی گرفته شود !
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طی  10سال گذشته متوسط بارش
ها از  250میلیمتر به  242میلیمتر
کاهش یافته و کشور با مسایل بسیار
جدی در منابع آب روبروست.میزان
مصرف آب در ایران  96میلیارد
مترمکعب است و این در مقایسه
با  120میلیارد مترمکعب از کل
منابع آب تجدیدشونده نشان دهنده
وضعیت بحرانی آب در کشور است.
با توجه به اقلیم جغرافیایی کشور و
تنوع بارشی آن می توان پیش بینی
کرد که در آینده مشکل آب در بیشتر
مناطق ایران دیده می شود.

چرایی بحران آب در ایران
از کل مســاحت ایــران تنهــا  15درصد
برخوردار از پوشش گیاهی است و بیش از 85
درصد کشــور ما جزو مناطق خشک و نیمه
خشک محسوب می شــود؛ از این رو انتظار
بروز بحران آب در کشور غیر منطقی نیست.
نباید فراموش کرد که بحران آب ریشــه
یی طوالنی در کشــور دارد .حفر قنات ها و
ســاختن آب انبارهای مختلــف و متعدد در
شــهرهای ایران نشــان می دهد که ایرانیان
همــواره با دغدغه ی دســتیابی به آب رو به
رو بوده اند.
وجــود االهه و معبد آناهیتا در کشــور و
همچنین نیایش کوروش کبیر مبنی بر اینکه
خداوند این سرزمین را از شر خشکسالی دور
نگه دارد ،نشــانه ی این اســت که ایران در
روزگارهای قدیم با کمبود آب دســت پنجه
نرم کرده است.
یکی از دالیل اصلی کمبود آب در کشــور
افزایش بی رویه ی جمعیت در یک ســده ی
اخیر است؛ بر اســاس آمارها جمعیت کشور
در سال  1300کمتر از  10میلیون تن بوده
اســت ولی امروزه این جمعیــت از مرز 75
میلیون گذشته است.
مدیریت ضعیف بر منابع آبی و اســتفاده
از روش های ســنتی آبیاری در کشور یکی
دیگر از دالیل شــکل گیری بحران آب است.
بر اساس آمار حدود  59درصد از زمین های
قابل کشت کشور نیاز به آبیاری دارند و روش
آبیاری نیز در بسیاری از مناطق همان شیوه
ی سنتی است.
بخش کشــاورزی به عنوان یکی از عوامل
اصلی هدر رفتن آب مطرح است؛ زیرا حدود
 92درصد آب مصرفی کشــور در این بخش
مورد استفاده قرار می گیرد.
در کنار این مســاله نمی توان از سیاست
های نامناســب دولت ها در ذخیــره یا آزاد
سازی آب های روان چشم پوشی کرد.
چه باید کرد؟
بــا به کار گیری روش هــای نوین آبیاری
و کشــت نکردن محصوالتی کــه نیاز به آب
فــراوان دارند می توان به یک بهینه ســازی
در مصرف آب رسید.مکانیزه کردن آبیاری و
استفاده از صنعت در بخش کشاورزی همواره
یکی از دغدغه های مســووالن است ولی تا
امروز این روند به کندی صورت گرفته است.

در بسیاری از مناطق شــهری لوله هایی
هایی برای سیســتم آب شهری نصب شده
است که فرسوده هســتند و این خود سبب
از دست رفتن مقادیر زیادی از آب می شود .
در این زمینه شاید مردم کم و بیش درباره
ی کم آبی مطالبی شنیده باشند ولی آنها در
اینکه چگونه می توانند بحران آب را مدیریت
کنند هنوز سرگردانند.
آموزش صحیح اســتفاده از آب در زمینه
های مختلــف یکــی از راهکارهایی بود که
میرزایی از کارشناســان آب ،از آن به عنوان
طرحی بــرای صرفه جویی یاد کرد و تصریح
کــرد :این آموزش نبایــد تنها مختص مردم
عادی باشــد بلکــه در کنار عامــه ی مردم،
مدیران نیــز باید از این آمــوزش بهره مند
شوند.ما باید در زمینه های مختلف فرهنگ
ســازی کنیم تا مردم نحوه ی استفاده از آب
آشامیدنی و غیر آشامیدنی را به خوبی متوجه
شوند.
یکی دیگر از راه هــای کنترل بحران آب
در ایران ،شناسایی منابع آبی در محدوده ی
شهرها است که متعلق به شهرداری ،پادگان
ها ،موسســات و نهاد هــای دولتی چاه های
کشاورزی هســتند .با شناسایی این منابع و
پس از انجام آزمایش های کنترل کیفی ،در
صورت مناسب بودن کیفیت ،می توان از آنها
در راســتای تامین منابع آب شهری استفاده
شود .
ما در زمینه ی ســد ســازی به رتبه های
باالیی دســت یافته ایم ولی نحوه ی استفاده
از این ســدها را به هیچ وجه یاد نگرفته ایم
.هر چند سدها می توانند ذخیره ی مناسبی
برای آب در کشور باشــند ولی نبود مطالعه
درباره ی محل احداث سد و مطالعات زیست
محیطی آن ممکن اســت به خســارت های
جبران ناپذیری منجر شود.
توجــه به بخش صنعت و به روز کردن آن
نیــز می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف
آب داشــته باشد زیرا در بسیاری از صنایع و
کارخانه های کشــور هنــوز برای خنک نگه
داشتن سیســتم ها از آب استفاده می شود
و این امر خود باعث هدر رفتن آب می شود.
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فارغ التحصیالن کدام رشته از همه بیکار ترند؟
yy

حدود 1میلیون نفر از کل بیکاران کشور را
فارغالتحصیالن دانشگاهی تشکیل میدهند،
بــا این حــال باالترین تعــداد بیــکاران در
رشتههای صنعت و فرآوری ،کامپیوتر ،هنر و
روزنامهنگاری قرار دارند.
یکی از مهم ترین معضالت و مسائل کشور
در مورد بیکاری جوانان ،عدم موفقیت افرادی
اســت که پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی
امــکان راهیابی به بازار کار را ندارند و در این
بخش با مخاطرات و مشکالت فراوانی مواجه
می شوند.
به عبارتی ،درصدی از جمعیت فعال جامعه
که بــه دلیل افزودن بر دانش و تخصص خود
راهی دانشــگاه ها می شــوند و این مســئله
باعث تاخیر چندســاله آنهــا در ورود به بازار
کار می شــود ،به جای اینکــه بتوانند پس از
فارغ التحصیلی ورود بهتری به بازار کار داشته
باشند ،به درب های بسته بنگاه ها و واحدهای
اقتصادی کشور بر می خورند.
در سال های اخیر تالش هایی برای جبران
خالء آموزش های دانشــگاهی و نیاز بازار کار
از طریق ارائه آمــوزش های مهارتی و فنی و
حرفه ای صــورت پذیرفته و به گفته مقامات
فعال در حوزه فنی و حرفه ای ،این آموزش ها
توانسته مشکالت ورود به بازار کار ،کارجویان
دانشگاهی را تا  90درصد حل کند.
نگاهی نیز به تغییــرات نرخ بیکاری 12.9
درصدی بهار امسال نشان می دهد که تعداد
بیکاران در فاصله بهار  90تا بهار امســال به
میزان  6دهم درصد افزایش یافته اما نسبت به
 14.1درصد زمستان سال گذشته ،به میزان
 1.2درصد کاهش یافته است.
 1میلیون بیکار زن و  2.2میلیون مرد
با تمام طرح ها و منابعی که از سوی دولت
در ســال های اخیر به منظور حل مشــکل
16
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اشتغال کشور در نظر گرفته شد ،اما هنوز هم
بیش از  3میلیون و 100هزار نفر در کشــور
بیکار هستند که از این تعداد  1میلیون نفر زن
و  2میلیون و  200هزار نفر نیز مرد هستند.
مسئله باال بودن آمار بیکاران جوان کشور
به نوعی دیگر در بررســی بیکاری جوانان 15
تا  24ساله نیز مشهود است چرا که بیشترین
درصد فارغ التحصیالن دانشــگاهی در سنین
 20تا  30سال قرار می گیرند .این گروه سنی
در بهار امســال نرخ بیکاری  28.6درصدی را
تجربه کردند.
به گزارش مهر مردان تا  24سال در فصل
اول ســال  25.8درصد و زنــان  39.5درصد
بیکاری را تجربه کردند .البته  852هزار زن در

بهار امسال در بخش صنعت اشتغال داشتند،
 1میلیــون و  48هزار نفر در کشــاورزی و 1
میلیون و  800هزار نفر نیز در خدمات فعال
بوده اند.
مهمتریــن ایده بــرای کارجویان:به غیر از
کارهای دولتی ،اگر خودمان قبل از رســیدن
به کار رشــته مورد نظرمان دست به اشتغال
زایی یا کار آفرینی بزنیم و افرادی دیگر را نیز
زیر شاخه کارمان بعنوان بازاریاب یا کمک کار
یا شریک بکنیم اینگونه نه دولت تحت فشار
اســت و نه شما نیازمند دولت و حتی میشود
که خیلی ها را از مرض بیکاری نجات داده و
صاحب شغل شوند.

نشریه محک

17

محک

یـــادداشــــت

yy

آمار و اطالعات یعنی برنامه ریزی،داده های
آماری بنیــادی ترین اصل برای برنامه ریزی
اســت،و برنامه ریزی اساســی ترین شاخص
برای مدیریت قلمداد میشود.سه حلقه آمار و
اطالعات،برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های
توسعه به شمار میرود.بطوریکه عصر ارتباطات
و اطالعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری
اطالعــات و داده ها به روز باشــد و یکی از
نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی میتوان
بدان بعنوان شــاخص ترین اصــل از آن باد
نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و
برنامه ریزی بدون آمار و اطالعات قابل تحقق
نیست.و این ســه ملزوم و الزمه یکدیگرند.و
این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به
آمار و اطالعات نگاه جامعی باشد به اصل آمار.
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